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పి సి నా ర ు ల ు!
పరిపంచంలో   పెట్రిలు  నిలవలు  త్గ్గిపోత్ునానేయి;  దాంతో  అమెరికా  వారు  త్మ  సొంత్  స్ముదర 
త్రంలోనే   పెట్రిలు త్రవివత్దాదమని ఆలోచిస్ుతనానేరట.  ఈ స్ంగతి తెలిసాక  ఓ కథ గుర్తచిచింద్..

ఓ రోజున త్మ ఇంట్ల కాయలండర త్గ్లించుకుందామనుకునానేడట,  నసీరుద్దన. 

అయితే ఎంత్ చూసినా కాయలండరకు అనువైన స్థలం దొరకలేదు. 

మంచి గోడ ఉననే చోట మ్కు లేదు. మ్కు ఉననే చోటు కాయలండర త్గ్లించేందుకు వీలుగా లేదు. 

చివ్రిక విస్ుగొచిచింద్. గోడకు కొత్తగా మ్కు కొట్టాలిసిందేననుకునానేడ. 

మ్కు పటుటాకొని స్ూటాలు మీదెకకి నిలబడ్డాడ. 

చూడగా చేతిలో  మ్కును కొట్టాందుకు స్ుతిత లేదు. 

"ఒరే, చిన్నేడ్!ఇటు రా రా, ఓసారి" పిలిచాడ కొడకుని. 

చిన్నేడ వ్చాచిడ- 

"పకకింటిక వళ్ళి స్ుతిత అడగ్ త్స్ుకురా, చినానే" చెపాపిడ నసిరుద్దన. 

చిన్నేడ పరుగెత్ుతకుంటూ పకకి వాళ్ళింటిక వళ్ళి, ఖాళీ చేత్ులోత తిరిగొచాచిడ -"వాళ్ళుళి అడగారు- 

'చెకకి  మ్కా,  ఇనప  మ్కా?'  అని. 'ఇనప  మ్క'  అని  చెపాపిను. 'అయితే  మ్ం  ఇవ్వం.  మా  స్ుతిత 
పాడైపోత్ుంద్' అనానేరు వాళ్ళుళి" చెపాపిడ. 

"పిసినిగొటుటాలు!  వాళ్ళళిని  అడగీ  పరియోజనం  ఉండదని  అనుకుంటూనే  ఉనానేను.  వాళ్ళల  స్ుతిత 
మనకెందుకు?  లోకంలో  స్ుత్ుతలు  కరువా?  ఇటు  పరికకి  వాళ్ళుళి  మంచివాళ్ళుళి.  వాళ్ళళినడగ్   స్ుతిత 
త్స్ుకురా నాయనా" అనానేడ నసీరుద్దన. 
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పిలలవాడ అయిషటాంగానే ఇటువైపు వాళ్ళింటిక వళ్ళి వ్చాచిడ, చేత్ులూపుకుంటూ. 

"వాళ్ళింట్ల స్ుతిత లేదట" అనానేడ. 

నసీరుద్దనక  కోపం  వ్చిచింద్-  "ఎందుకు  లేదు?  నాలుగు  రోజుల   కరిత్ం  వాళ్ళింట్ల  స్ుతితని  నా 
కళ్ళిరా చూశాను! ఏవో  లెకకిలు వేస్ుకుంటునానేరలేల ఉంద్-  పటిటాంచుకోకు.  మన పని జరగటం 
ముఖ్యం- రెండళ్ళళి అవ్త్ల  స్ుల్తన వాళ్ళింట్ల మంచి స్ుతిత ఉంద్. అడగ్ పటుటాకురా" అనానేడ. 

అయితే  స్ుల్తన  వాళ్ళూళి  స్ుతితని  ఇవ్వలేదు.  "వాళ్ళల  స్ుతిత  హ్యండల్  విరిగ్పోత్ుననేదట. 

ఇవ్వమనానేరు" ఉత్త చేత్ులోత తిరిగొచాచిడ కొడకు. 

"వాళ్ళుళి ఇవ్వకపోతే ఏమిరా, అబ్బాస్ మామ ఇసాతడ మనకు! పోయిరా" అబ్బాస్ మామ ఇంటిక 
పంపాడ కొడకుని. 

అబ్బాస్  వాళ్ళూళి  స్ుతితని  ఇవ్వలేదు.  నసీరుద్దన  కొడకు  అట్ల  ఓ  పద్  ఇళ్ళుళి  చుటుటాకొని  వ్చాచిడ. 

ఎవ్వరూ స్ుతితని  ఇవ్వలేదు.  మ్కు  పటుటాకొని,  స్ూటాలు  ఎకకి  నిల్చినీ  నిల్చినీ   నసీరుద్దనకు  కాళ్ళుళి 
నొపిపి పుటటాటం మొదలెట్టాయి.  

"పిసినారులు!  పిసినారుల ఊరు!  ఈ  ఊరంతా పిసినిగొటుటాలే  ఉననేటులనానేరు.  ద్నినే  వ్ద్లేసి  వేరే 
ఊరిక  పోతే  త్పపి  ల్భం  లేదు!  పనిక  మాలిన  ఊరు,  పనిక  మాలిన  పొరుగువాళ్ళుళి!  ఇంకం 
చేసాతం?!  పోరా,  చినానే,  ఇంట్లక  వళ్ళి,  మన  స్ుతేత  పటుటాకురా  పో!  పిసినిగొటుటాల  ఊరోల  ఇంక వేరే 
ఏమీ చెయయలేం మనం!" మనసారా తిట్టాడ ఉననే ఊరి జనాలని. 

నసీరుద్దన  ఏనాడో కొని భదరంగా దాచిన స్ుతిత, ఆ విధంగా '-ఊళ్ళివాళ్ళల పిసినారి త్నం కారణంగా ' 
పనిలోక వ్చిచిందట! 

అందరికీ నమసాకిరాలతో, 

కొత్తపలిల బృందం. 
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నీ తి  చ ం ద్ రిక  
జరిగ్న  కథ:  హంస్రాజుకు,  నెమలి  రాజుకు  మధయ  యుదధం   మొదలవుత్ుననేద్.  నెమలి  రాజు  పంపిన  
గూఢచారి  కాక  వ్చిచి  హంస్  కొలువులో  కుదురుకుననేద్.  దానినే  దూరం  ఉంచమని  చెబుత్ూ  మంతిరి  
గుడలగూబలు-కాకుల  కథ  మొదలు  పెటిటాంద్.   గుడలగూబలు  కాకుల  నివాస్ంపెై  దాడ  చేసి  వాటి  జీవితానినే  
నాశనం చేశాయి.  కాకుల వ్ృదధ మంతిరి 'చిరంజీవి' తెలివిగా గుడలగూబల రాజుకు దగగిరయింద్. ఆ త్రావత్ ఏం  
జరిగ్ందో చదవ్ండ- నీతి చంద్రిక 42 వ్ భాగం... 

ఇక  ఆ  త్రావత్  అద్  ఆ  గుడలగూబల  రాజుతో 
ఇషటాంగా  ముచచిటుల  పెటుటాకుంటూ,  నిముషం 
కూడ్  ఆ  రాజును  విడచిపెటటాక  అత్ని 
స్ముమాఖ్ంలోనే  నిలబడ  ఉండటం  మొదలు 
పెటిటాంద్.  

రాజు  చూపులు  ఎకకిడ  వాలతాయా  అననేటుల 
రెపపిల్రపికుండ్  రాజువైపే  చూస్ూత   అతి 
విశావస్పాత్రంగా  గడపింద్.   పరితిరోజ 
వింత్వింత్గా  నవ్రస్భరిత్మెనై  విన్దాలతో 
రాజుకు  స్ంతోషం  కలిగ్ంచించి. 
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అంత్కంత్కూ  మొదటికంట్  నూరు  రెటల 
విధేయత్లను  కురిపిస్ూత,  అనేక  రకాల 
పరిచరయలతో  ఉపమనుయడ  మనస్ుకు  నచేచి 
విధంగా  పరివ్రితంచింద్.    చాల్  నమమాకం 
కలిగ్ంచుకొని,  అనినేచోట్ల  ఎల్ంటి  అడూడా 
లేకుండ్ తిరిగ్ంద్.  

ఆ కోటతో బ్గా పరిచయం పెంచుకుననేద్. 

అందులో  రహస్యంగా  తిరిగేందుకు, 

త్పిపించుకునేందుకు ఉననే మారాగిలనూ, కోట 
బల్బల్లను  పూరితగా ఆకళ్ంచుకుననేద్. 

ఆ  త్రావత్  ఒకనాటి  పగటిపూట, 

గుడలగూబలనీనే  ఆదమరచి  స్ుఖ్ంగా 

నిదరపోత్ుననే స్మయంలో అద్ గుహ బయటిక 
వ్చిచి,  దగగిరలో  ఆవుల  గుంపులు  ఉండ 
తావుకు వళ్ళి, ఎండ గడడా గాదాలను  కాలి వేరిళ్ళల 
స్ందులోల  ఇరికంచుకొని  వ్చిచి  గుహదావరం 
ముందు  కుపపిలు  చేసి  పెటిటాంద్.   వంటనే 
చపుపిడ చేయకుండ్ కాక రాజు మ్ఘవ్రుణుడ 
వ్లస్ వళ్ళిన కొండకు ఎగ్రి వళ్ళింద్.  

ఆ  రాజుకు  నమస్కిరించి  "పరిభూ!  మనం 
పటిటాన  పంత్ం  నెగేగి  స్మయం  దగగిర  పడంద్. 

త్మరు  నాపైె  పెటిటాన  విశావనపు  రుణం 
త్రుచికునే అవ్కాశం ఇవాళ్ళల వ్చిచింద్.  త్మరి 
మన్రధానినే  త్రేచిందుకు  నేను  పడడా  శరిమ 
అంతా  నేడ  ఫలించనుననేద్.   మీరంతా  ఏక 
నిశచియులైె నాకు చేదోడగా త్రలి రావాలి.  

నేను  ఆ  ఉపమనుయడ  స్నేహం 
స్ంపాద్ంచేందుకుగాను  పడరాని  పాటుల  ఎనినే 
పడ్డాన్,  ఏమని  చెపపిమంట్రు?  అయోయ! 
ఉపమరదనుడ  పాపం  పండంద్  కాబటిటా  అంత్ 
స్ులభంగా  నేను  వేసిన  వ్లలో 
త్గులుకునానేడ;  నాకు  తినేందుకు  అననేం, 

తారిగేందుకు  నీళ్ళుళి  కలిపించాడ;  నా 
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బ్గోగులు  చూస్ుకోవ్టంకోస్ం 
పరిచారకులను నియమించాడ.  

ఆ  పరిచారకులంతా   మొదట్ల  నేను కనబడతే 
చాలు-  గుటుకుకిమనకుండ్  మిరింగాలని 
పరియతినేంచేవాళ్ళుళి.  అపుపిడంతా  వాళ్ళుళి  పెట్టా 
కష్టాలను  భరిస్ూత,  వాళ్ళుళి  'ఇద్గో  తిను'  అని 
ఏదో  ఇస్త  ఆ  ఇచిచినదానేనే  తింటూ,  న్రు 
కటుటాకొని,  శరీరం  శుష్కించిపోయినా 
ఓరుచికొని,  అద్  దొరకనినాడ  ఊరిక  నీళ్ళుళి 
తారిగ్  కడపు  నింపుకునానేను-  త్గ్న 
స్మయంకోస్ం  ఎదురుచూస్ూత  వ్చాచిను. 

ఆ విధంగా చివ్రిక వాళ్ళళిందరి ఆదరానినే కూడ్ 

స్ంపాద్ంచుకునానేను.   త్లపెటిటాన  పని 
నెరవేరనుననేద్,  మనం  పడడా  శరిమ  ఇపుపిడ 
గురుతకు రాదస్లు.

యముడ  చేతిలో  ఉననే  పాశాలు 
త్గులుకునానేయి, ఉపమరదనుడక.  ఇపుపిడ 
అత్ను  రాజాయనినే  పరిపాలించటం  మరచాడ- 

'నా  తోడదే  లోకం'  అననేటుల,  ఏమారి 
ఉనానేడ.  నాతో స్నేహం చేయవ్దుద అని అత్ని 
మంత్ురిలెందరో న్ళ్ళుళి నొపిపి పుట్టాటుల చెపాపిరు 
అత్నిక.  రోగ్క  పథయం  గురించి ఎంత్  చెపిపినా 
ఇషటాం  కానటుల,  వాళ్ళుల  చెపేపి  మంచి  మాటలేవీ 
అత్ని  చెవిక  ఎకకిలేదు.    వాళ్ళల  స్ంతోషం 
ఇవాలిటాతో  ముగ్యనుననేద్.   ఇపుపిడ 
మాట్లడత్ూ  కూరుచినేందుకు  మనకు 
కొంచెం  కూడ్  అవ్కాశం  లేదు.   వాళ్ళళిందరి 
కనునేగపిపి  నేను  ఇకకిడక  వ్చాచిను-  బ్విలో 
ఉననే  నీళ్ళుళి  వలులవ్యి  ఎకకిడకీ  పోవు-  నేను 
అకకిడమ్ం  చేశాన్  ఆ  కథలనీనే  త్రావత్ 
స్విస్తరంగా  చెబుతాను.   ఇక  ఇపుపిడ-  ఈ 
కణంలో  ఏంచేయాలో  చెబుతాను వినండ- 

గుహలో  గుడలగూబలనీనే  నిదారివ్శాలైె  ఈ 

6



కొత్తపలి కథలపుస్తకం -61

లోకానినే  మరచి   ఉనానేయి.   నేను  లేచి,   ఆ 
చుటుటా  పరికకిల  ఆవులు  ఉండ  తావులకు  వళ్ళి, 
గడ్డా గాదం తెచిచి, గుహ వాకట్ల పెటిటా, మిమమాలినే 
పిలుచుకొని  పోయందుకు  వ్చాచిను. 

మనందరం  ఇపుపిడ  వళ్ళి,  ఆ  గడడాక  మంట 
పెటిటా,  నిదరపోయ  గుడలగూబలనినేటినీ   పెదదనిదేరి 
పోయటుల  (చచిచిపోయటుల) చేదాదం. ఇపుపిడ 
మనవాళ్ళలందరూ  కదల్లి-  మండ  కొరువులు 
ముకుకిలోల  కరచుకొని  బయలుదేరాలి. 

నాతోపాటు  వ్చిచి  గుడలగూబల  పనిని 
ముగ్ంచాలి" అననేద్. 

కాకులనీనే  వంటనే  బయలుదేరాయి. 

చిరంజీవి  కూడ్  మండ  పులలను  ఒకదానినే 
ముకుకిన  కరచుకొని,  మిగ్లినవాళ్ళలందరికీ 
దోవ్  చూపిస్ూత  ముందు  నడచింద్.   అల్ 
దండగా బయలుదేరిన ఆ కాకులనీనే  పెదద పెదద 
కొండలు  దాటుకొని  వ్చిచి  నిశశబదంగా 
గుడలగూబల  గుహ  ముందు  నిలచాయి. 

అకకిడ గుహదావరం ముందు పేరిచిన పులలలకు 
మరికొనినే  పులలలు  చేరిచి,  వాటిని  అంటించి 
రెకకిలతో  విస్రాయి.   అపుపిడ  రగ్లిన  ఆ 

మంటలు  గుహ  అంత్రాభాగం  వ్రకూ 
దూరాయి.  కటటాపులలలనుండ  వలువ్డన  పొగ 
గుహ అంత్ట్  ఒకకిసారిగా కముమాకుననేద్.  

ఆ దెబబాకు ఒకకిసారిగా మ్ల్కిననే 
గుడలగూబలు  చెవులు  పికకిటిలేలల్  అరుస్ూత, 
దారీ  తెనూనే  కానక  అటూ  ఇటూ  తిరిగాయి. 

గుహ  అంత్ట్  కముమాకుననే  పొగ,  మంటలు 
వాటినీ  ఎటూ  పోనివ్వలేదు.  వాటి  కష్టానిక 
నిదరమత్ుత కూడ్  తోడయియ, అవ్నీనే త్మ రాజు 
వ్దదకు  చేరి,  పరిభువ్ని  కూడ్  చూడక 
"అయాయ!  'ఈ  చిరంజీవి  మనకు  శత్ురివు; 

ద్నినే చేరద్యదుద.  కీడ మూడత్ుంద్'  అని 
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చెవిలో  ఇలుల  కటుటాకొని  పోరాం.  అయినా  మా 
మాటలినే   వినలేదు  నువువ.  మా  స్లహ్లనీనే 
పెడచెవినబెటిటా,  నీ  మనస్ుసిను  పటుటాకుననే 
పిచిచిని  వనకవేస్ుకొని  వ్చాచివు. 

ఇత్రులెవ్వరూ  అందుకోజాలని  పదవిలో 
ఎదురులేకుండ్   బరతికన  నువువ,  అంత్ులేని 
ఐశవరయం  ఉండ  కూడ్  తినలేనివాడల్గా 
త్యారయాయవు.  నీ  సామారిజాయనినే  నువేవ 
నిష్కిరణంగా  కూలదనునేకునానేవు.  లేకలేక 
కననే స్ంతానానినే, ఎననేటికీ స్ంపాద్ంచుకోలేని 
బంధుజనానీనే,  పారిణ  స్మానులైెన 
స్నేహిత్ులను  ఊరిక  మిరింగ్నవాడవైనావు. 

మా  మాట  వినక,  శత్ురివుకు  చోటు  ఇచిచిన 
ఫలిత్ం-  నినునే  భూత్ంల్గా  కబళ్స్ుతననేద్. 

ఇపుపిడైనా  నీ  అహంకారం  అణిగ్ందా?"  అని 
ఉపమరదనుడని తిట్టాయి. 

ఆ    స్రిక    మంటలు,    పొగ      గుహ    మూల 
మూలల్  కరముమాకునానేయి.  ఆ  వేడక 
గుడలగూబల రెకకిలనీనే కమిరి పోయాయి. ఇక 
త్టుటాకోలేక,  అవ్నీనే   గుహ  మూల  మూలలోలక 
దూరుకొని, మంటలోల మాడ చనిపోయాయి. 

ఈ  విధంగాశత్ురివులందరూ  నశించి,  కొద్ద 
స్పట్లనే   గుహ  అంతా  ఏనుగు  తిననే 
వలగపండ  మాద్రి  ఖాళీ  అయిపోగానే, 

కాకులనీనే   స్ంతోషంతో  గంత్ులు  వేసి, 

చిరంజీవిని కౌగలించుకొని అభినంద్ంచాయి. 

"ఓయ, చిరంజీవీ! నువువ పటుటా పటటాబటిటా 
కదా,  మనందరం  ఈ  విజయం  కళ్ళల 
చూడగలిగ్ంద్?!  ఇకకిడనుండ  నువువ  వ్చిచి 
మా  కంట  పడనంత్  కాలమూ  మ్ం  ఎట్ల 
బరతికామో  మాక  తెలీదు.   మా  అందరి 
పారిణాలూ  నువేవ.   నువువలేక  మ్ం  ఇకకిడ 
ఒకకి నిముషమెైనా నిలువ్ గలిగే వాళ్ళలమా?  నీ 
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తెలివితేటల  వ్లలనే  గదా,  ఆ  గుడలగూబలు 
ఒకకిటనానే  మిగలకుండ్  అనీనే  స్మూలంగా 
నశించాయి?! 

ఇపుపిడ మా మనస్ులోల కల దు:ఖ్ం అంతా 
ఉపశమించింద్.  గొపపి  పుణయం ఏదో చేస్ుకొని 
ఉంట్ం,  అందువ్లలనే   మాకు   నీల్ంటి 
స్నేహిత్ుడ  దొరికాడ.   ఇంక  మాకు  ఏమి 
త్కుకివ్?"  అని  పలురకాలుగా  చిరంజీవిని 
మెచుచికునానేయి.  

కాకరాజు  మ్ఘవ్రుణుడ  కూడ్  చిరంజీవిని 
మెచుచికొని,  కాలి  పొగచూరిన  శత్ురివుల 
గుహనంతా  కలయ  తిరిగ్  చూసి 
స్ంతోషపడడాద్.  అటుపైెన  కాకులనీనే   ద్కుకిలు 

పికకిటిలేలటుల  'కావ..కావ'మనని అరుస్ూత త్మ 
సొంత్ గూళ్ళళికు చేరుకొని స్ుఖించాయి." 

చకరవాక  మంతిరి  హిరణయగరుభాడక  ఈ  విధంగా 
కాక-గుడలగూబల   కథను   చెపిపి,  'అందుకనే, 

శత్ురివును  ఇంట్ల  పెటుటాకుంట్  చాల్  ఆపదలు 
కొనితెచుచికుననేటలవుత్ుంద్'  అంట్రు. 

పరిభువులవారు  ఏమనుకుంటునానేరోగాని, 

నాకెైతే ఈ కాకని నమమాటం అనినేవిధాలుగానూ 
అనరథదాయకమ్  అనిపిస్ుతననేద్.  త్మరు  ఈ 
కాక  త్పి  పలుకులకు  మోస్పోయి,  ఇత్ను 
మనకు  యుదధంలో  సాయపడతాడని 
ఉవివళ్ళూళిరుత్ుననేటుల  తోస్ుతననేద్.   నిజంగా 
చెపాపిలంట్  ఇత్ను  చకెకిర  పూత్  పూసిన 
విషమ్  త్పపి,  మరేమీ  కాదు.   నద్లో 
పరివ్హించే  చలలటినీళ్ళి  ఒడడాన  ఉననే  చెటలను 
నిరూమాలిసాతయని  గమనించాలి  త్మరు.   ఏ 
విధంగా  చూసినా  ఈ  నీలవ్రుణుడ 
అనుమానించదగ్నవాడ  త్పపి,  నిజంగా 
ఆదరించదగ్నవాడ  అనిపించటంలేదు. 

ఈయన చేస్ సాయం ఎంత్టిదో దేవుడరుగు; 

మనకు అపాయం చేయకపోతే చాలు.  
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కొంచెం  వింట్నంట్  నా  మనస్ులో  ఉననే 
మంచి  మాట-  మర్కటి   చెబుతాను-  దానినే 
అమలు  చేదాదం.  లేదంట్  కూడ్  పరవాలేదు- 
మ్లు  కోరి  చెపేపి  మాటను  కనీస్ం  ఆ 
భగవ్ంత్ుడైనా మెచుచితాడమో:

'దుషటాకారయం ' అని భావించకుండ్, వీడని ఈ 
కణమ్  చంపేదాదం.   వీడ  పోతే  మన 
మనస్ులను  ఆవ్రించి  ఉననే  ఈ  పీడ  అంతా 
వ్ద్లిపోత్ుంద్-  నిజం"  అని  చెబుత్ుననే 
మంతిరి మాటలకు హిరణయ గరుభాడ చిరునవువ 
నవివ- "నువ్వననేదంతా   నిజమ్.  అయినా  ఓ 
స్ంగతి  ఆలోచించు.  కొత్తగా  వ్చిచినంత్ 

మాతారిన  'నమమాకస్ుతడ  కాదు'  అని 
నిశచియించేయటం స్రెైన పని కాదు.  ఇత్డ 
ఇంత్వ్రకూ  మనకు  ఏ  చిననేపాటి  దోరిహమూ 
చేయలేదు.   ఎవ్రి  గుణాలైెనా  'ఇల్ంటివి' 

అని వాడ పరివ్రతననుండ గరిహించాలి త్పపి, వాడ 
పుటుటాకనుండ,  జాతి  నుండ  కాదు. 

ఒకోకిసారి   మన  పరిమ్యం  లేకుండ్  వ్చిచిన 
కొత్తవాళ్ళి  మ్లు  చేస్వాళ్ళలవుతారు; 

దగగిరనుకుననేవాళ్ళి  ఒకోకిసారి  కీడ 
త్లపెడతారు.  మన శరీరంలోనే పుటిటాన రోగం 
మనకు కీడ చేసిన స్మయంలో, వేరే ఎకకిడో 
పుటిటాన  ఔషథం  మనకు  మ్లు  చేయట్లదా? 

కొందరు మొదట  హిత్ులల్గా కనబడతారు; 

ఆ  త్రావత్  వాళ్ళుళి  శత్ురివులవుతారు. 

మరికొందరు  మొదట  అహిత్ులమాద్రి 
అనిపిసాతరు,  కానీ  అవ్స్రం  పడనపుపిడ 
హిత్ులవుతారు.   ఇత్ను  మనకు  ఏ  కొంచెం 
కీడూ  త్లపెడతాడని  అని  నాకు 
అనిపించటంలేదు.   మనకు  అపకారమ్ 
చేస్వాడతైే  ఆనాడ   కొలువులో  చిలుకను 
చంపేందుకు  అంత్  గొపపిగా  ముందుకెందుకు 
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వ్సాతడ?  మనమీద గల వాత్సిలయం కారణంగా 
మనకు  మ్లు  చేస్ందుకు  వ్చాచిడత్పపి,  వేరే 
పాపం  తెలీదు  ఇత్నిక.   ఇత్ను  పరమ 
ధారిమాకుడ;  స్త్య  స్ంధుడ.   పరీకకోస్ం 
అననేటులగా  ఇత్నినే  కొనానేళ్ళుళి  మన  దగగిర 
ఉంచుకొని,  ఈ  లోపల  ఇత్నిలో  ఏదెైనా 
అవ్గుణం  కనిపిస్త-  అపుపిడ  ఇత్నినే  ఏదెైనా 
చేసినా  లోకం  మెచుచిత్ుంద్గాని, 

తొందరపడ,  ధరమాం  మరచి,  నిష్కిరణంగా 
ఏదెైనా కీడ చేస్త లోకం మనలినే 'ఛ' అనదా? 

అంతేకాదు;  నేరుగా  మన  పరిత్యరిథ  పకంవాడ 
అని  కదా,  'ఈ  పక్షిని  నమమాకూడదు' 

అంటుననేద్?  'పనిని  నెరవేరుచికోవాలి'  అనే 
పటుటాదల  గలవాడ  ఒకోకిసారి  శత్ురివును 
కూడ్  కలుపుకొని  మెలగాలి.   అటు  చూస్త 
బలవ్ంత్ుడైన  శత్ురివు  మనమీద  యుదాధనిక 
వ్చిచి  ఉనానేడ.   మనం  ఇపుపిడ  ఇత్నినే 
విడనాడటం  ఏమంత్  పరియోజనకరం  కాదు. 

కనీస్ం  మన  అవ్స్రం  త్రేంత్వ్రకూ  మనం 
ఇత్నితో  స్నేహం  చేయటం  మంచిద్. 

శత్ురివులకు  హిత్ుడైనవాడ  పటల 

బుద్ధమంత్ుడ  పలుకు వననేల్గా మృదువుగా 
ఉండ్లి;  హృదయం  ఇనుమంత్  కఠోరంగా 
ఉండ్లి.  'చెలిమితో  చేదెైనా 
తినిపించవ్చుచిగానీ,  బలవ్ంత్ంచేసి  పాలు 
కూడ్ తారిగ్ంచలేం' అని నానుడ వినలేదా?  

పని నెరవేరటం కోస్ం శత్ురివుతో స్నేహం చేసినా 
కూడ్,  మనస్ులో  నమమాక,  అపరిమత్ుతడై 
ఉడటం  బుద్ధమంత్ుల  లకణం'  అని  పెదదలు 
చెబుతారు.   మన  అవ్స్రం  త్రేంత్వ్రకూ, 

బయటిక  ఈ  నీలవ్రుణుడని  నమిమానటుల 
నటిదాదం;  లోపల  నమమాకుండ్  ఉందాం. 

ములులతోటి   ములులని  త్సి,  అటుపైెన  ఆ 
ములులను  కూడ్  పారవేస్  విధంగా   ఇత్ని 
స్హకారంతో  ఆ  శత్ురివును  ఓడంచి,  మన 
అవ్స్రం  నెరవేరాక  ఇత్నినే  విడనాడదాం. 

గత్ంలో ఎలుక ఒకటి, అవ్స్రారథం   ఓ పిలిలతోటి 
స్నేహం  చేసి,  అవ్స్రం  త్రిన  త్రావత్  దానినే 
విడచిపెటిటాందట-  నీకా  కథ  చెబుతాను  విను: 

అని  ఎలుక-పిలులల  కథ  చెపపిటం  మొదలు 
పెటిటాంద్.  ( ఆ కథ  వ్చేచిసారి...)
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అ మా మా యి  నా ణె ం  
స్కరణ: రిత్య, నాలుగవ్ త్రగతి, జీవ్న వికాస్ విదాయ వ్నం, పోరంక, విజయవాడ. 

అనగనగా ఒక ఊరిలో  ఒక అమామాయి ఉండద్. 

ఆ అమామాయి పేరు రిత్య.  ఒకరోజు   రిత్యక  ఒక 
నాణెం  దొరికంద్.   అద్  ఓ  మాయ  నాణెం. 

కానీ  రిత్యకు  ఆ  స్ంగతి  తెలీదుకదా,  దానినే 
త్స్ుకొచిచి, వాళ్ళల ఇంట్ల ఉననే బియయం బసాతలో 
వేసింద్. 

ఇంక  అపపిటినుండ   ఆ  బియయం   పెరగటం 
మొదలు పెటిటాంద్.  బసాతలోంచి ఎంత్ బియయం 

త్స్త  అంత్కు  రెటిటాంపు  బియయం   వ్చిచి 
చేరుకునేద్ బసాతలో! 

ఆ  స్ంగతి  తెలిసాక  రిత్య  ఊళ్ళి  అందరికీ 
బియయం   ఇవ్వటం  మొదలు  పెటిటాంద్. 

బదులుగా  కూరగాయలుననేవాళ్ళుళి  ఆ  పాపకు 
కూరగాయలు  ఇచేచివాళ్ళుళి;  పపుపిలు 
ఉననేవాళ్ళుళి  పపుపిలు  ఇచేచివాళ్ళుళి; 
ఏమీలేనివాళ్ళుళి  ఆ  పాప  పేరు  చెపుపికొని  ఇంత్ 
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అననేం  తినేవాళ్ళుళి-  అల్  రిత్య  స్ుఖ్ంగా 
బరత్కటమ్  కాదు;  ఊళ్ళి  మంచి  పేరు  కూడ్ 
స్ంపాద్ంచుకుననేద్. 

అయితే  ఈ  స్ంగతి  తెలుస్ుకుననేద్, 

అడవిలోని ఒక పులి. అద్ చాల్ చెడడాద్. దానిక 
ఆ  నాణెం  మీద  ఆశ  పుటిటాంద్.   'కానీ 
రిత్యనుండ  ఆ  నాణానినే  ల్కుకినేదెట్లగ?' 

ఎంత్  ఆలోచించినా  దానిక   ఉపాయం  ఏమీ 
త్టటాలేదు. 

అందుకని అద్ నేరుగా రిత్య ఇంటి త్లుపు 
త్టిటా- పదునెైన త్న కోరలు, వాడగా ఉననే కాలి 

గోళ్ళుళి చూపించి బెద్రించింద్- 'మరాయదగా నీ 
దగగిరుననే నాణెం ఇచెచియ..లేకపోతే నినునే ఏం 
చేసాతన్ చూడ!' అని. 

'నాణెమా?!అయోయ,  అద్పుపిడ  నా  దగగిర 
లేదే,  వ్చేచి   అమావాస్యనాడ  రాతిరిక  మా 
ఇంటిక  రా.  నీకు   ముందుగా  ఓ  చిననే  పూజ 
చేసి,  నాణెం  ఇచిచి  పంపిసాతను'  అననేద్  రిత్య 
ధైరయంగా. 

స్రేనని  పులి  వళ్ళిపోయాక,  రిత్య  లెకకిలు 
వేస్ుకుననేద్-  అమావాస్య  ఇంకా  నాలుగు 
రోజులుననేద్.  ఈ  నాలుగు  రోజులోలనూ   రిత్య 
ఇంటిక  ఏం  చేయాలో  అద్  చేసి  పెటుటాకుననేద్. 

దాంతోబ్టు  'మా ఇంటిక ఇవాళ్ళళి రాతిరిక  ఒక 
అతిథి వ్స్ుతనానేడ. వాడక  పూజ చెయాయలట- 

మీరంతా  కటటాలు,  బ్డసెలు,  పారలు 
పటుటాకొని  రండ-  వాడక  అవ్ంట్  చాల్  ఇషటాం 
మరి!' అని ఊరంతా చెపిపి వ్చిచింద్. 

రాతిరి  ఇంకా  చీకటి  పడకనే  ఊళ్ళి  జనాలంతా 
రిత్య  ఇంటిక  చేరుకునానేరు.  రిత్య  వాళ్ళలందరినీ 
ఇంటి  చుటూటాతా  పొదలోల  మాటు  వేస్ుకొని 
ఉండమననేద్.  ఇదంతా  తెలీదుకదా,  పులిక? 
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అద్  దరాజాగా  నడచుకొంటూ  రిత్య  ఇంటిక 
వ్చిచింద్. 

"అమామాయ!త్లుపు  తియ!  నేను  లోపలిక 
వ్సాతను" అని అరిచింద్. 

రిత్య చపుపిడ చెయయలేదు.  

"ఎకకిడంద్ ఈ పిలల?" అనుకొని పులి 
త్లుపును  తోసింద్.  త్లుపు  కరురిమని  శబదం 
చేస్ూత తెరచుకుననేద్. 

పులి  అనుమానంగా  లోనిక  అడగు  పెటిటాందో 
లేదో,  జరురిన  జారింద్-  అకకిడ  నేలమీదంతా 
బఠానీలు పరచి ఉనానేయి మరి! 

పులి  పోయి  ఠపాలున  గోడకు  కొటుటాకుననేద్. 

లేచి  మళీళి  జారింద్-  మళీళి  గోడకు 
కొటుటాకుననేద్.  ఇట్ల కొనినేసారుల జరిగాక, అద్ 
వ్ంటింట్లక  చేరుకొని,  కొంచెం  ఊపిరి 
పీలుచికుననేద్. 

అంత్లో  రిత్య  అటక  మీద  పెటిటాన  గుడడా  ఒకటి 
ఠపుపిన  దాని  త్లమీద  పడంద్.  ఆ  దెబబాకు 
పులిక  కళ్ళుళి  తిరిగ్  నకతారిలు  కనబడ్డాయి. 

గుడడా సొన చేదుగా దాని న్ట్లక కారింద్. 

పులి  'థూ  థూ!'  అని  ఉమిమావేస్ూత  నీళ్ళళికోస్ం 
వత్ుకుకిననేద్.  

అకకిడ  కనిపించిన  కుండలో  చెయియ  పెట్టాస్రిక 
అందులో ఉంచిన  తేళ్ళుళి  దాని  చేతిని  పటుటాకొని 
కసిత్రా  కొరికాయి.   తేలు  కుటిటాన  పులిక 
ఇపుపిడ  ద్కుకిలు  తెలీలేదు-  అద్  అటూ 
ఇటూ  పరుగెతిత,  జారి,  గోడలకు  కొటుటాకొనే 
స్రిక,  ఫ్యను  తిరగటం  మొదలుపెటిటాంద్. 

ఫ్యను  మీదుననే  కరరి   స్ూటిగా  వ్చిచి  దాని 
ముకుకిను పచచిడ చేసింద్! 

అంత్లో  పులిక  బయటిక  వళ్ళి  దారి 
కనబడంద్.  అద్  ఆ  దారి  వంబడ  బయటిక 

14
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వ్చేచిస్రిక  ఊళ్ళి  జనాలంతా  కటటాలతోట, 

బ్డసెలతోట,  గడడాపారలతోట  దాని  మీద్క 
దూకారు.  వాళ్ళల  తాకడక  త్టుటాకోలేక  పులి 
ఉకకిరి  బికకిరెైంద్-  'బరతికతే  అడవిలో 
బరత్ుకుకింట్ను-మళీళి  ఈ  పలెలలో  పాదం 
మోపను  దేవుడో'  అని  మొత్ుతకుననేమీదట, 

జనాలు  దానినే  పారిణాలతో  వ్ద్ల్రు.  అద్  ఇక 
వనకకి  తిరిగ్  చూడకుండ్  అడవిలోక 
పరుగెతితంద్! 

"హమమాయయ!  నా  నాణెం  నా  దగగిరే  భదరంగా 
ఉంద్!" అని ఊపిరి పీలుచికుననేద్ రిత్య. 

15
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ఛె స్  వి జే త్  
'ఓటమ్ విజయానిక తొలి మెటుటా' అని చెబుత్ూ  శ్రిరాం రాసిన ఈ కథ చద్వి, ఎల్ ఉందో చెపపిండ.. 

స్కరణ: పి.వి. శ్రిరామ్, 5 వ్ త్రగతి, లక్ష్మీ హైస్ూకిలు, అదదంక, పరికాశం జిల్ల. 

రామాపురంలో  ఉండ  అజయక    చదరంగం 
ఆట  అంట్   చాల్ఇషటాం.  వాడ   చదరంగం 
చాల్   బ్గా   ఆడవాడ కూడ్. 

అజయ   త్ముమాడ  అనిల్క  కూడ్  చదరంగం 
ఆడటం  అంట్ ఇషటాం. అయితే వాడక  ఆ ఆట 
ఏమంత్ బ్గా  వ్చేచిద్ కాదు. 

స్నేహిత్ులతో   చదరంగం   ఆడనపుపిడల్ల 

అజయ   గెలిచేవాడ.  దాంతో  వాళ్ళళి 
స్నేహిత్ులకు   అజయతో  చదరంగం   ఆడటం 
అంట్  ఇషటాం  లేకుండ్  పోయింద్.  వాళ్ళుళి 
వాడని  త్పిపించుకొని  తిరగటం  మొదలు 
పెట్టారు. 

ఇక   అజయక   ఇషటాంగా  దొరికంద్   అనిల్ 
ఒకకిడ.  అజయ ఎపుపిడ  'ఛెస్ ఆడదామా?' 
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అనగానే  "ఓ,  రా,  రా  -  ఆడదాం!'  అని ఆడ, 

స్ంతోషంగా   ఓడపోయవాడ  అనిల్. 

ఎనినేసారుల  ఆడతే  అనినేసారుల  ఓడవాడ; 

అయినా   వాడక  చీమకుటిటానటుల  కూడ్ 
ఉండద్ కాదు. 

 ఒక సారి రామాపురంలో  చదరంగం   పోటలు 
పెట్టారు.  వాటిలో  అజయ,  అనిల్తో   పాటు 
ఇంకా  చాల్  మంద్  పిలలలు  పాల్గినానేరు. 

తెలిసినవాళ్ళుళి  అందరూ  ఆ  పోటలోల   అజయ 
గెలుసాతడని  ఊహించారు.  కానీ   ఆ  పోటలలో 
చివ్రికంట్ నిలిచి గెలిచింద్, అనిల్! 

అందరూ నిరాఘాంత్పోయారు. 

పోటలు ముగ్సాక అజయ అనిల్ని అడగాడ: 

"నీకు  అదృషటాం   కలిసి  వ్చిచినటులంద్రా, 

త్ముమాడూ!  లేకపోతే  పరితిసారీ  నాతో  ఓడ 
నువువ,  ఈ  పోటలలో   ఎట్ల  గెలవ్గలిగావు?" 

అని. 

"నేను  నీతో  చాల్  సారుల   చదరంగం  ఆడ్ను 
కదా, పరితి సారీ  ఓడ్ను. అట్ల ఓడనపుపిడల్ల 
నేను ఓ  కొరిత్త విషయానినే తెలుస్ుకునానేను. నా 
ఓటమిక  కారణాలు  అరథం  చేస్ుకుంటూ 
వ్చాచిను.  ఇపపిటి విజయానిక కారణం అదే!" 

అనానేడ అనిల్  .  
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స్ంతోషం!

వాయపారి: సార! మీ సినిమా విడదలైెందంట్ మాకు పండగే సార!

హీరో: చాల్ స్ంతోషం. మీరు థియటర ఓనరాండ్?

వాయపారి: ఓనరనేనండ, కానీ థియటరక కాదు.

హీరో: మరి?!

వాయపారి: మా కంపెనీ త్లనొపిపిక మందు త్యారు చేస్ుతందండ.

నవ్వండ!
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మ ూ ఢ న మ మా కా ల కు  స్ వ సి త! 
రచన: ఎం. స్ుషమా, 8 వ్ త్రగతి, పరిభుత్వ ఉననేత్ పాఠశాల, నరస్ననేపేట, శ్రికాకుళ్ళం  జిల్ల .

నగరాలకు  దూరంగా  ఉననే  ఓ   పలెలటూరు, 

మూఢ నమమాకాలకు  పుటుటానిలుల- ఆ ఊరోల 8 వ్ 
త్రగతి  చదువుతోంద్,  సావతి.  సావతి  చాల్ 
చురుకెైనద్.  ఓసారి   ఆ   అమామాయి,  త్న 
స్నేహిత్ురాలు రాణితో కలిసి  వ్స్ుతంట్  దారిలో 
ఓ  ఇంటి  చుటూటా  గుమిగూడ  గందరగోళ్ళంగా 
ఉననే గుంపు ఒకటి కనబడంద్. 

"ఏమెైందే  అకకిడ,  అంత్మంద్ 

గుమిగూడ్రు?" అడగ్ంద్ సావతి. 

"అద్ భారగివ్కకి  వాళ్ళళి ఇలుల. నిననే సాయంత్రం 
భారగివ్కకికు   దెయయం  పటిటాందట  గదా, 

ఇపుపిడ  అందరూ  చేరి  దయాయనినే 
పారిపోగొడత్ుననేటులననేద్.  మనమూ పోయి 
చూదాదమా?" అంద్ రాణి. 

"దెయయం  పటిటాందా?  అంట్  ఏంటి?  అస్లు 
ఏమెైందట?" అడగ్ంద్ సావతి, కంగారుగా.  
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"నిననే  ఏకాదశి  ఉపవాస్ం  కదా. 

భారగివ్కకికూడ్  ఉపవాస్ం  ఉండ, 

మధాయహనేంగా   కొండ మీద ఉననే దురగిమమా త్లిల 
గుడక   వళ్ళిందట.  అకకిడ    కొలనులో  నీళ్ళుళి 
పటుటాకొని, దురగిమమా  త్లిల  విగరిహం దగగిరిక తెచిచి 
పెటిటాందట.  ఆ  త్రావత్   విగరిహ్నిక  అభిషేకం 
చేయాలని  లేచి  నిలబడందట-  వంటనే 
ఏమెైందో,  ఏమో-  కళ్ళుళి  తిరిగ్  పడ 
పోయిందట.  స్రిగాగి  ఆ  స్మయానిక  అకకిడ 
చాల్మంద్  ఉండబటిటా  స్రిపోయింద్. 

వాళ్ళలంతా  వంటనే  ఆమె  పేరు  మీద   ఏవేవో 
పూజలు  చేసారు.  అకకిని  అల్గే  ఎత్ుతకొని 
ఇంటిక త్స్ుకొచాచిరు. ఇంటికొచేచిస్రిక అకకి 
కోలుకుననేద్- అయితే ఆ త్రావత్ కూడ్ అకకి 
స్రిగాలేదట-  నాలుగెైదుసారుల  కళ్ళుళి  తిరిగ్ 
పడపోయిందట.  ఇంట్లవాళ్ళుళి  కంగారు  పడ 
దాస్ు  దగగిరిక   పటుటాకెళ్ళిరు.  ఆయన 
కనుకుకినానేడ,  అకకిక  దయయం  పటిటాందని. 

ఏదో   చిననే   పూజ  చేసి  తాయెత్ుత  కట్టాడట; 

అయినా   ఇలుల చేరుకోగానే  మళీళి  కళ్ళుళి తిరిగ్ 
పడపోయిందట అకకి. అందుక, మళీళి దాస్ు 

వ్చిచినటులనానేడ ఇపుపిడ " అంద్ రాణి. 

సావతి, రాణి  ఇదదరూ అకకిడక  వళ్ల  దూరంగా 
నిలబడ  చూశారు:  "ననునే  వ్దలండ, 

కొటటాకండ"  అంటూ  భూమి  దదదరిలేలల్ 
ఏడస్ూత  ఉంద్  భారగివ్కకి.  "నినునే  వ్ద్లితే 
మమమాలినే పటుటాకోవ్డ్నికా!" అంటూ మరింత్ 
గటిటాగా  కొడత్ునానేడ  దాస్ు.  రకతంతో  త్న 
శరీరం  త్డసి  పోత్ుననేద్.  చుటూటా 
నిలుచిననేవాళ్ళుళి  ఎవ్వరూ  అకకిని చూసి    జాలి 
కూడ్  పడటం  లేదు.   భారగివ్కకి   రకతపు 
మడగులోంచి  "రకతం  కారుతోంద్,  ఊపిరి 
ఆడటం  లేదు"  అంటూ  అరిస్త   "నువువ  మా 
రకతం  తాగడ్నిక  వ్చాచివే"  అంటూ  జుటుటా 
పటుటాకొని కొడత్ునానేడ్యన. 

సావతిక  ఏడపొకకిట్  త్కుకివ్.  అకకి  పరిసిథతి 
చూసి  చాల్  భయం  వేసింద్.  గబుకుకిన 
అకకిడక  దగగిరలోనే  ఉననే   త్మ   చిననేత్త 
వాళ్ళింటిక  పరుగు  పెటిటాంద్.  చిననే  త్త   బ్గా 
చదువుకుననేద్,  మంచిద్  కూడ్.  'ఆమె 
అయితే   భారగివ్కకిను  కాపాడగలదు' 

అనిపించింద్  సావతిక.  చిననేత్త   వంటనే 
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బయలుదేరి వ్చిచింద్. సావతి, చిననేత్త ఇదదరూ 
కలిసి   వళ్ళిస్రిక  అకకిడ  చేరిన  జనాలంతా 
కలిసి కొడత్ునానేరు భారగివ్కకిను. 

సావతి,  చిననేత్త   ఇదదరూ  ధైరయంగా   జనాలకు 
అడడాపడ,  చివ్రిక  ఎల్గో  ఒకల్గా 
భారగివ్కకిను  వాళ్ళల  బ్రినుండ  కాపాడ,  లోపలి 
గద్లోక  త్స్ుకెళ్ళిరు. "అమామా,  భారగివి  బ్గా 
నీరసించి  పోయింద్.  డ్కటారు  గారి  దగగిరకు 
త్స్ుకెళ్ళళిండ.  ఇల్  రకతం  వ్చేచిటటుల  కొటటాడం 
స్రి కాదు. ఆమెను హింసించకండ, దయచేసి 
నా  మాట  వినండమామా"  అని  గటిటాగా  చెపిపింద్ 
చిననేత్త,  వాళ్ళళి  ఇంట్లవాళ్ళళికు.  దానిక 
అకకిడననే  వాళ్ళళింతా  "ద్నిక  డ్కటారుతో  ఏం 
పని?  దాస్ు  దగగిరిక  త్స్ుకెళ్ళి  వ్ద్లెయాయలి- 

రెండ  రోజులోల   దయయం  గ్యయం 
పారిపోత్ుంద్,  మీ  బిడడా  మీకు  దకుకిత్ుంద్" 

అనానేరు. 

సావతి,  చిననేత్త   ఇదదరే   అయయస్రిక, 

భారగివ్కకిను  అపపిటిక  త్పిపించగలిగినా,  ఇంటి 
వాళ్ళళిని  మటుకు  డ్కటారు  విషయకంగా 
ఒపిపించలేక పోయారు. 

అకకిడననే  వాళ్ళుళి  పరివ్రితంచే  త్రును  చూసి 
సావతిక చాల్ ఆశచిరయమూ, బ్ధా  కలిగాయి. 

చిననేత్త   ఎంత్  చెపిపినా  వాళ్ళుళి  వినటమ్  లేదు. 

చివ్రిక  వాళ్ళుళి  చిననేత్తను,  సావతిని 
అకకిడనుండ పంపించేశారు కూడ్! 

ఇంటిక చేరుకోగానే సావతి వాళ్ళళి  నాననేను 
ఆశరియించింద్.  సావతి  వాళ్ళళి  నాననే 
మానవ్త్వం  ఉననే  మనిష్.  ఆయనకు  సావతి 
అంట్  చాల్  ఇషటాం  కూడ్-  సావతి  ఏమడగ్నా 
ఇసాతరాయన.  సావతి  వాళ్ళళి  నాననేతో  "నానానే, 
ఒకమామాయిక  దెయయం  పటిటాందని 
కొడత్ునానేరు"  అంటూ  జరిగ్న  విషయం 
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చెపిపింద్. "మీ స్నేహిత్ుడనానేడ కద  నానానే, 
డ్కటారంకుల్?  ఆయనినే   మనమ్   అకకిడక 
త్స్ుకెళ్దం    నానానే!  కావాలంట్,  ఆ  డ్కటార 
అంకుల్ క కావ్లసిన డబుబాలు నా పుటిటాన రోజు 
కోస్ం  దాచిన  డబుబాల  నుండ  ఇసాతను"  అని 
పేరిమగా అడగ్ంద్ సావతి. 

సావతి  వాళ్ళళి  నాననే  ఇక  ఆగలేదు.  డ్కటార 
అంకుల్ని,  ఆయనతోబ్టు 
ఇనెసిపెకటారుగారిని  ఇదదరినీ  వంటనే   రమమాని 
పిలిచారు.  సావతి,  వాళ్ళళి  నాననే,  చిననేత్త, 
డ్కటారంకుల్,  ఇనెసిపెకటారుగారు-  అందరూ 
కలిసి  వ్చాచిక,  ఇక  ఊరి  జనాలు  ఎవ్వరూ 
న్రెత్తలేకపోయారు.  డ్కటారంకుల్   భారగివిని 
చెకప్  చేసారు.  త్రువాత్  తెలిసింద్  అస్లు 
నిజం-  "ఈ  పాప  రకత  హీనత్కు   నిలువత్ుత 
నమూనా.  ఉపవాసాలు ఎకుకివ్గా చేయడం 
వ్లల,  ఒంట్ల   శకత  త్కుకివై   కళ్ళుళి  తిరిగాయి. 

అంతే  త్పపి  ఏ  దెయయమూ  లేదు;  గ్యయమూ 
లేదు.  అస్లే  బలహీనంగా  ఉననే  పాపను 
పటుటాకొని  రకతం  వ్చేచిటటుల  కొట్టారు:  మనిష్ 
అని  మరచి  పోయారు.  అందులోనూ  ఒక 

ఆడపిలలని!  ముందు  ఆ  అమామాయిక  ఏమెనైా 
పండల రస్ం ఇవ్వండ! త్వరగా అననేం పెటటాండ! 

రెండ  రోజులోలబ్గు  కాకపోతే  నననేడగండ! 

ఏంటమామా,  ఈ  రోజులోలకూడ్  ఇంత్ 
మూరఖత్వమా?"  అని  తిటిటా,  రకతహీనత్ 
త్గేగిందుకు   ట్నిక్  ఇచాచిరు  డ్కటారంకుల్. 

దెబబాలు  త్గగిడ్నిక  కొనినే  మాత్రలు, 

ఆయింటుమెంటు ఇచాచిరు. 

భారగివ్కకి  ఆహ్రం త్స్ుకొని, ఆ ట్నిక్ 
వేస్ుకుంద్.  అపపిటి  నుంచి  ఉపవాసాలు 
మాని,  చెపిపిన  మందులు  స్రిగా  వాడంద్. 

మూడ  రోజులక  ఆరోగయంగా 

21



కొత్తపలి కథలపుస్తకం -61

త్యారయియంద్. 

డ్కటారు  గారు  సావతిని  మెచుచికునానేరు. 

డ్కటారు ఫీజుగా త్ను దాచుకుననే డబుబాలినే ఇస్త 
ఆయన  త్స్ుకోలేదు.  "చూడపాపా,  మీ 
ఊళ్ళినే  కాదు;  ఇంకా  చాల్  ఊళ్ళళిలో  ఇదే 
పరిసిథతి  ఉననేద్.  అస్లు  వాస్తవాలను  అందరికీ 
చెపాపిలిసిన  పని,చాల్  పెదదద్  ఉంద్-  నువువ 
నాకు  ఇవావలిసింద్  ఫీజు  డబుబాలు  కాదు- 

స్మయం!  నువువ  మాతోపాటు  వ్సాతనంట్, 

మనం   ఇల్ంటి  పిచిచి  నమమాకాలను 
నిరూమాలించేందుకుగాను   యాత్ర  ఒకటి 
పెటుటాకుందాం.  మనతోబ్టు   ఇదదరు 
మెజీష్యనుల  కూడ్   వ్సాతమనానేరు. 

ఏమంట్వు?" అనానేరు డ్కటారంకుల్. 

సావతి  వాళ్ళల  నాననేవైపు  చూసింద్.  ఆయన 
స్ంతోషంగా ఒపుపికునానేరు. 

సావతి వాళ్ళళి ఊరిలోనే కాదు, ఆ చుటుటా పరికకిల 
గారిమాలనినేట్  ఒక  కొత్త  చెతై్నయం   మ్ల్కింద్: 

"దేవుడ  పేరిట,  దెయాయల  పేరిట   జరిగే  హింస్ 
వ్లల  ల్భం  లేదు  స్రికదా  -  విలువైన  మనిష్ 
జీవితానినే  యాత్న  పెడత్ునానేం!  మనిష్ 
ల్గా  పుడతే  స్రిపోదు.  మనిష్గా  ఎదగాలి. 

పరితి  దానికీ   ఒక  శాసీతరీయ  కారణం  ఉంటుంద్. 

కారయ-కారణాలను  వ్ద్లిపెడతే  మనిష్ 
జంత్ువుకనానే  హీనమెైపోతాడ. 

మూఢనమమాకాలను  వ్ద్లిపెడదాం! 

మానవ్తావనినే  సావగతిదాదం"  అని  అందరికీ 
అనిపించసాగ్ంద్. 
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నరసి: సార! కంగారిట్సి సార!

సార: ఎందుకమామా?!

నరసి: మీ ఇంట్ల మహ్లక్ష్మి పుటిటాంద్ సార!

సార: వాట్టకానేలజీ! నిజంగానే అదుభాత్ం కదూ? నా భారయ  ఆస్ుపతిరిలో పడకమీద ఉంద్, 

బిడడా మాత్రం ఇంట్ల పుటిటాంద్!

నవ్వండ!
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 స్ నే హి త్ ు ల ు  
రచన: ఎస్. పరివీణ, 5 వ్ త్రగతి, పరికృతి బడ, చెనేనేకొత్తపలిల, అనంత్పురం (జిల్ల) 

యశవంత,  మీనాక్షి,  పరివీణ  ముగుగిరూ   చాల్ 
మంచి  స్నేహిత్ులు. బళ్ళి  ఏ అవ్స్రం వ్చిచినా 
వీళ్ళుళి   ఒకరికొకరు  సాయం  చేస్ుకునేవాళ్ళుళి; 
ఇత్రులకు కూడ్ స్హ్యపడ వాళ్ళుళి. 
ఒక  రోజున  యశవంత  కు  ఒక  స్ందేహం 
వ్చిచింద్.  ఏమంట్  -  'ఇపుపిడ  మ్ము 
ముగుగిరం  మంచి  స్నేహిత్ులం   కదా.  అయితే 
మా  ఈ  బడలో   చదువులు  అయిపోయాక 

మ్ం  అందరం  విడపోతాం  కదా,  ఆ  త్రువాత్ 
మాతో  ఎవ్రు  స్నేహం  చేసాతరు?  అపుపిడ 
మ్ము  ఒంటరి  వాళ్ళళిం  అయిపోతాం  కదా? 

ఎల్గ?'  అని.  ఈ  ఆలోచన వ్చేచిస్రిక వాడ 
విచారంగా అయిపోయాడ. 

అపుపిడ  మీనాక్షి,  పరివీణ  వ్చిచి  "ఎందుకురా 
యశవంత,  ఎందుకు,  అల్  ఉనానేవు?"  అని 
అడగారు. 
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"ఏమీ  లేదు;  ఈ  బళ్ళి   మన  చదువు 
అయిపోయినాక  ఇక మనందరం విడపోతాం 
కదా,  అపుపిడ   మనతో    ఎవ్రు  స్నేహం 
చేసాతరు?" అడగాడ యశవంత. 

"అవును   కదా, మనతో   ఎవ్రు    స్నేహం 
చేసాతరు?"  అని  ముగుగిరూ  ఆలోచిస్ూత 
విచారంగా ఉండపోయారు. 

అపుపిడ  మాష్టారు  వ్చిచి,  వాళ్ళళిను 
"ఎందుకల్ ఉనానేరు?" అని అడగాడ.  వాళ్ళల 
ఆలోచన  విని,  ఆయన  నవివ- "అయోయ  పిచిచి 
పిలలల్లరా, మీరు వేరే స్ూకిలుకు మారితే  మీకు 
ఎవ్రో  ఒకరు  పరిచయం  అవుతారు  కదా, 

వాళ్ళుళి  మీకు  స్నేహిత్ులౌతారు!  లేకుంట్ 

మీరు  ముగుగిరూ  విడపోయాక  ఎపుపిడో 
ఒకపుపిడ  కలుస్ూతనే  ఉంట్రు  కదా,  ఇంక 
ద్గులేముంద్?" అనానేరు.  "అవును కదా!" 

అని వీళ్ళళింతా  స్ంతోష్ంచారు. 

ఆరోజు రాతిరి మీనాక్షిక  ఒక   కల వ్చిచింద్.  ఆ 
కలలో   మీనాక్షి,  యశవంత,  పరివీణలు 
ముగుగిరీనే   ఒక రాకస్ుడ ఎత్ుతకొని పోయి చిత్ర 
హింస్లు  పెడత్ునానేడ.  అపుపిడ  వాళ్ళుల 
చదువుత్ుననే  మూడ  బడలనుండ్  చాల్ 
మంద్  పిలలలు  పరుగెత్ుతకుంటూ  వ్చిచి, 

రాకస్ుడతో  పోరాడ,  వీళ్ళుళి  ముగుగిరీనే 
రక్షించారు! 

మీనాక్షిక  చాల్  స్ంతోషమ్సింద్-  త్మకు 
కొత్త  బడలలో   చాల్  మంద్  మిత్ురిలు 
దొరుకబోత్ుననేందుకు. 

ఆ  పాపకు  వ్చిచిన  కల  విని  బడలో  చిననే 
పిలలలందరికీ  కూడ్   చాల్  స్ంతోషం  వేసింద్. 

"మీకమెైనా అయితే  మా బళ్ళి పిలలలం కూడ్ 
అందరం   వ్చిచి  కాపాడతాంలే,  మీకుండద్ 
నాలుగు బడల మిత్ురిలు!" అనానేరు వాళ్ళుళి!
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ఉ ం గ ర ం  పో యి న  క థ  
ఉంగరం  పోయిందనుకోండ,  అపుపిడ  మనం  ఎట్ల  కంగారు  పడతాం,  ఏమ్ం  ఆలోచిసాతం,  ఏమ్ం  చేసాతం? 

ఒక  రకంగా  ఇద్  'పెదదవాళ్ళల  కథే  అయిపోయిందేమో  'అనిపించింద్.  అయినా  మౌలికంగా  రాసి  పంపింద్  
అమరేశవరి కదా అని, మీతోట పంచుకుంటునానేం.. 

స్కరణ: అమరేశవరి, 7 వ్ త్రగతి, పరిజఞ  ఇంగీలషు మీడయం స్ూకిలు, అదదంక, పరికాశం జిల్ల 
పొడగ్ంపు: కొత్తపలిల. 

అనగా  అనగా  ఒక  ఊళ్ల  రాము  అనే  బ్యంకు 
ఉదోయగ్  ఉండవాడ.   నెల  జీత్ం   రాగానే 
అత్నొక   జత్  బటటాలు 
కొనుకోకివాలనుకునానేడ. 

బటటాల  దుకాణంలో    స్ల్సి   మాయన     రకరకాల 

బటటాలు   త్సి  త్న   ముందు   వేశాడ- 

వ్దదంటునానే  వినలేదు.  వాటిలోఒకకి  జత్ని 
ఎంపిక  చేస్ుకొనేందుకు   చాల్  స్పు   పటిటాంద్ 
రాముకు.  చివ్రిక  ఎల్గో  పని 
అయియందనిపించి,  అల్గే  నేరుగా  టైలర 
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దగగిరిక   వళ్ళి,  కొత్త  బటటాలు  ఇచాచిడ 
కుట్టాందుకు.  ఆపైెన   అటు   నుంచి  అటు 
పారుకిక   వళ్ళి,  భోజన  స్మయానిక    ఇంటిక 
వ్చాచిడ.  అననేం  తింటుననే   స్మయంలో 
గమనించాడ- త్నవేలిక ఉండ్లిసిన బంగారు 
ఉంగరం..లేదు! 
రాము  గుండ  గుభేలుమననేద్.  ఆ  ఉంగరం 
ఖ్రీదు  పద్  వేల  రూపాయిల  పైెమాట్.  ఖ్రీదు 
స్ంగతి ఎల్గునానే, అద్ త్న భారయవైపు వాళ్ళుళి 
ముచచిటగా  పెటిటాన  ఉంగరం.  పోయిందని 
తెలిస్త భారయ  ఊరుకోదు. అట్ల అని త్ను మళీళి 
ఇంకొకటి కొని పెటుటాకోనూ లేడ! 

ఇంక  అత్నిక    అననేం  స్హించలేదు.  ఇలుల 
అంతా   వతికాడ.  ఉంగరం   కనిపించలేదు. 
'అద్  ఎకకిడో  జారి  పడపోయి  ఉండ్లి-  త్ను 
ఈరోజు  ఎకకిడకకిడో  తిరిగాడ-  ఒకచోటు 
అని  తెలిస్త  అకకిడక  వళ్ళి  అడగొచుచి..ఎకకిడ 
పడపోయి  ఉంటుంద్?  పారుకిలో..?  టైలర 
ష్పులో..?  బటటాల  దుకాణంలో..? 

బ్యంకులోనే   పడ  ఉందేమో;  ఉదయం 
ఊడచిటపుపిడ  దొరుకుత్ుందేమో..త్ను 

రేపు  త్వరగా  వళ్ళిలి-  ఊడచి  వాళ్ళళికంట్ 
ముందు బ్యంకు చేరుకోవాలి..' ఆలోచనలతో 
రాము బురరి వేడకకిపోయింద్. 

'ఏంటండ్,  ఏమెంైద్,  ఏం  వత్ుకుత్ునానేరు?' 

అడగేసింద్ భారయ.  
'అయిపోయింద్.  ఇక  ఏడపు 
మొదలవుత్ుంద్..ఇంత్కీ   ఉంగరం  ఎకకిడ 
పడపోయి   ఉంటుంద్?  పారుకిలో..?  టైలర 
ష్పులో..?...'  భారయక  త్ను   ఏం  చెపాపిడో 
రాముక తెలీదు. 

రాము  భారయ  రాతిరి  అంతా  ఏడచింద్.  ఆమెకు 
రాత్రంతా   నిదేరి   లేదు.  రాముక  మాత్రం 
తెలలవారుజామున మగత్ నిదర పటిటాంద్.. ఇంకా 
తెలలవారకనే  రాము   పారుకికు   వళ్ళిడ. 

అకకిడ  త్ను  తిరిగ్న  చోటలలో  అంత్ట్ 
వతికాడ.  ఉంగరం  ల్ంటిదేమీ 
కనిపించలేదు.  అటునుండ  అట్  బ్యంకుకు 
వళ్ళిడ.  బ్యంకులో  త్న  సీటు  దగగిర 
వతికాడ.  ఉంగరం  లేదు.  అకకిడ  ఊడచి 
వాళ్ళలకు  చెపాపిడ   త్న  ఉంగరం  గురించి. 

'కొంచెం  జాగరిత్తగా  ఊడచిండ'  అనానేడ. 
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అంత్లో  త్న కోస్ం  ఎవ్రో వ్చిచి నిలుచినానేరని 
కబురు  వ్చిచింద్.  చూస్త    అత్ను  బటటాల 
దుకాణంలో   స్ల్సి  మాయన. 'అయాయ  ! బటటాల 
మధయ   మీ   ఉంగరంకనిపించింద్.  దాని  మీద 
వీణ బొమమా మధయలో  మీ పేరు ఉంద్. మిమమాలినే 
బ్యంకులో   చాల్   సారుల   చూసాను  కదా, 

దాంతో గురుత పట్టాను. మీ ఉంగరం ఇద్గోండ 
సార ..' ఉంగరానినే అంద్ంచాడత్ను. 

రాముక  స్ంతోషమూ,  ఆశచిరయమూ  కలగలిపి 
వ్చిచినటలయింద్-  'ఈ  ఉంగరం  మీరే 
ఉంచుకొని   ఉంట్  నాకు  తెలిస్ద్  కాదు  గదా' 

గొణిగాడ. 

'పరాయి  సొముమా  పాము  ల్ంటిద్  సార! 

మనిష్  జనమా   ఉత్తమమెైనద్.  పరాయిసొముమా 
ఆశించేవాడ   మనిష్గాపనికరాడ. 

నిజాయిత్..'  ఏదో   నాలుగు  లైెనల  మంచి 
మాటలు చెపాపిడత్ను. 

'ఏంట్ ఈ పిచిచి నమమాకాలు. వీటి వ్లలనే గదా, 

వీడక  పద్వేలు  నషటాం?-  లేకపోతే  ఉంగరం 
పూరితగా  వాడదే   అయిఉండద్  కదా! 

అయితేనేమిలే,  వీడ  పిచిచినమమాకం  వ్లల   నా 

ఉంగరం  నాకు  దొరికంద్-  అంతేచాలు!' 
అనిపించింద్   రాముకు.  స్ల్సి  మాయనుకు 
'థాంక్సి'  చెపిపి  పంపించేసి,   వంటనే  ఇంటిక 
ఫోను  చేసి  అరిచాడ-  'ఉంగరం  దొరికంద్! 

ఉంగరం దొరికంద్!' అని. 

'ఏమెైనా  కల  వ్చిచిందా,  పరుపులోనే  ఉండ 
అరుస్ుతనానేరు?' అడగ్ంద్ భారయ. 
లేచి  చూస్త  అపపిటిక  ఇంకా  తెలలవారనే 
లేదు..నిజంగానే  ఏదో  కల  వ్చిచినటులంద్. 

రాముక  ఏడపు  వ్చిచినంత్  పనెైంద్.  ఇంకా 
ఉంగరం దొరకనే లేదు! 

తెలలవారకనే  రాము  బయలుదేరి  ఈసారి 
నిజంగానే  పారుకిలో  అంతా  వతికాడ  . 
పారుకినుండ  వ్స్ూత   టైలరు  దుకాణంలో 
అడగాడ.  బ్యంకులో  ఊడచివాళ్ళళిను  అడగ్ 
వ్చాచిడ.  ఎందుకెైనా  మంచిదని  బటటాల 
దుకాణంలో స్లుసిమాయనును అడగ్ వ్చాచిడ- 

ఎండక   ముఖ్మంతా   చెమటలు   పట్టాయి 
త్పిపిస్త,  ఉంగరం   ఎకకిడ్  లేదు.  చివ్రిక 
చెమట  త్ుడచుకునేందుకు   జేబులోంచి 
రుమాలును  బయటిక  ల్గాడ- 
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దానితోపాటు  బయటిక  వ్చిచి  టింగుమని 
కాళ్ళలదగగిర పడంద్, ఉంగరం! 

అంట్  అస్లు  ఉంగరం  నిననేటినుండ్  త్న 
జేబులోనే ఉందననేమాట! 

బటటాల  దుకాణం  మీదుగా  ఇంటిక  వళ్ళుతననే 
రాముకు  కలలో  స్లుసిమాయన   అననే  మాటలు 

గురుతకొచాచియి.."  పరాయి   సొముమా   పాము 
ల్ంటిద్.  మనిష్  జనమా 
ఉత్తమమెైనద్..నిజాయిత్.." అని. 

"అవును-  మనుషులోల   నిజంగా   ఆ   మాత్రం 
నీతి నియమాలు లేకపోతే   బరత్కటం కషటామ్!" 

అనిపించిందత్నిక ఈసారి. 

28

బ రహ మా రా త్ !

అమమా: చినానే, మీ స్ూకిలోల ఇవాళ్ళళి ఏం నేరుచికునానేవురా?

చిననే: ఎల్ రాయాలో నేరుచికునానేనమామా!
అమమా: ఏం రాశావురా?

చిననే: నేను రాసింద్ చదవ్టం వాళ్ళుళి నాకు ఇంకా నేరిపించలేదమామా!

స్ గ ం -స్ గ ం !

కటుటా:  ఎందుకురా, ఒక రకం పుస్తకాలు రెండ కొనానేవందుకు?

నాని:  'ఈ పుస్తకం చేతిలో  ఉంట్ స్గం మారుకిలు చేతిలో ఉననేట్ల' అని దాని మీద రాసి 
ఉంద్రా!

కటుటా: అయితే ఏంటట? రెండ రెండ పుస్తకాలు ఎందుకు, కొనటం?

నాని:  ఒకటి ఉంట్ స్గం మారుకిలే- మరి రెండ ఉంట్  ఫుల్ మారుకిలు వ్సాతయిగా?!

నవ్వండ!
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మ ం చి  ఏ న ు గ ు  
రచన: సి.హచ. నాగ జయంత, జీవ్న వికాస్ విదాయ కందరం, విజయవాడ 

అనగనగా  ఒక  ఊళ్ళి  ఒక  అవ్వ  నివ్సిస్ూత 
ఉండద్.   ఆ  అవ్వక   ధనవ్ంత్ుడొకడ  చిననే 
ఏనుగు  పిలలని  బహుమానంగా  ఇచాచిడ. 

అవ్వ  పేదరాలు.  అంత్  ఏనుగుకు  స్రిపడ 
ఆహ్రానినే  స్మకూరచిటం  అవ్వ  శకతక  మించిన 
పని. అయినా అవ్వకు ఆ ఏనుగు పిలలని చూస్త 
ముచచిటైంద్. దానినే త్న కొడకుగా భావించి, 

ఎంతో  కషటాపడ  దానినే  పెంచి  పెదద  చేసింద్. 

ఏనుగు  కూడ్  అవ్వకు  త్గ్నట్ల  చాల్ 
బ్ధయత్తో   ఎద్గ్ంద్.  చుటుటాపరికకిల  ఉననే 
పిలలలందరికీ  అదంట్  చాల్  ఇషటాం.  అద్కూడ్ 
వాళ్ళలందరితోట   ఆడకుంటూ  స్ంతోషంగా 
ఉండద్. 

ఒకసారి   అవ్వ  అడవిలోంచి  బరువైన  కటటాల 
మోపు  ఒకదానినే  ఎత్ుతకొని  ఇంటిక   రావ్టం 
గమనించింద్  ఏనుగు.  ఆ  స్మయంలో  అద్ 
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పొరుగ్ంటి పిలలలతో ఆడకుంటుననేద్. అంత్ 
బరువును మోస్ుతననే అవ్వని చూస్త దాని గుండ 
కలుకుకిమననేద్.  త్నని  పెంచుత్ుననే  అవ్వక 
కృత్జఞత్గా  త్నూ  ఏదో  ఒక  పని 
చేయాలనిపించింద్ దానిక. 

త్నకు  కూడ్  అడవిక  వళ్ళి   కటటాలు 
త్స్ుకురావ్టం వ్చుచి కదా, అని అద్ అడవిక 
బయలుదేరింద్. 

అడవిలో  అంత్ట్  పచచిని  చెట్ల  కనిపించాయి. 

ఎండన మారినులైెతే ఎకకిడ్ లేవు- 'మరి ఇంకం 
చేయాలి?'  అని  ఆలోచనలో  పడంద్  ఏనుగు. 

అంత్లో దానిక  కంగారుతో కూడన అరుపులు 
వినిపించాయి.   ఆ  అరుపులు  వ్స్ుతననే  ద్శగా 
పరుగుత్సిందద్. 

అకకిడ,  నద్  ఒడడాన  ఒక  వాయపారి  నిలబడ 
ఏడస్ుతనానేడ-  'నా  సామానుల  అనీనే   నీటి 
పాలయాయయి. నాకమో ఈత్ రాదు. ఎవ్రెైనా 
నా  సామానుల  త్సి  పెటటాండ.  మీ  రుణం 
ఉంచుకోను'  అంటునానేడ.  అయితే  అకకిడ 
ఉననేవాళ్ళుళి  ఎవ్వరూ  వేగంగా  పారే  నద్లోక 
ద్గేందుకు సాహసించటం లేదు. 

ఏనుగుకు  అత్నినే  చూస్త  జాలి  వేసింద్.  అద్ 
గబుకుకిన  నీటిలోక  దూక,  ఒకకిటొకకిటిగా 
అత్ని  సామానలనినేటినీ  నద్లోంచి  బయటిక 
త్సి  పెటిటాంద్.  వాయపారితో   పాటు  అకకిడననే 
వాళ్ళళింతా  ఆశచిరయంగా  చూస్ూత 
నిలుచిండపోయారు, ఆ వింత్ను. 

ఏనుగు    ఒకటి     వ్చిచి      సామానుల     త్సి 
పెడత్ుననేదనే  స్రిక   వాయపారి  ఏడపు 
ఆగ్పోయింద్.  దానిక  తోడ  అకకిడ 
ఉననేవాళ్ళలంతా  'ఏనుగుకు  ఏదో  ఒకటి  ఇవువ. 
పాపం  అద్  అంత్  శరిమపడంద్  నీకోస్ం'  అనే 
స్రిక,  వాయపారి త్న సామానుల ఎనినే ఉనానేయో 
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అనినే బంగారు నాణాలను లెకకిపెటిటా ఓ స్ంచిలో 
వేసి,  ఏనుగు  మెడకు  కటిటా,  దానినే  స్త్కిరించి 
పంపాడ. 

ఆ స్రిక చీకటి పడత్ుననేద్. ఏనుగుపిలల ఇంకా 
ఇంటిక  రాలేదమని  కంగారు  పడన  అవ్వ, 
దానినే  వత్కటం  కోస్ం   అపుపిడపుపిడ  పిలలలినే 
పంపబోత్ుననేద్-  అంత్లోనే  ఏనుగు  పిలల 
పరిత్యకం అయియంద్- మెడలో బంగారు నాణాల 
మూటతో. 

ఆ  మూటలో  అవ్వకొక  ఉత్తరం  కూడ్ 
దొరికంద్:  'ఏనుగు  గారి  యజమానిక- 

అయాయ,  మీరెవ్రో  నాకు  తెలీదు;  కానీ  మీ 
ఏనుగు  వ్లల  నాకు  ఈరోజు  లకల్ద్ 
రూపాయల  నషటాం   త్పిపింద్.  అందుకుగాను 
నేనిచేచి  ఈ   చిననే  బహుమతిని  సీవకరించండ. 

ఇద్కాక  నానుండ  వేరే  ఎల్ంటి  స్హ్యం 
కావాలనానే నేను మీకు చేసిపెట్టాందుకు సిదధంగా 
ఉనానేనని  మరువ్కండ.  ననునే  త్పపిక 
స్ంపరితించండ" అని. 

అనినే  బంగారు  నాణాలను  అవ్వ  ఏనాడూ 
చూసి  ఎరుగదు!  ఆ  సొముమాతో  అవ్వ  కష్టాలు 
పూరితగా  త్రాయి. 

అటుపైెన  ఏనుగు  అడవిలో  స్వచఛగా 
తిరుగుత్ూ,  కష్టాలోల  ఉననేవాళ్ళళికు  అందరికీ 
సాయం  చేస్ూత  గడపింద్.  అంత్  చకకిని 
ఏనుగును  సాకనందుకు   అవ్వ  ఎంత్గాన్ 
గరవపడంద్. 
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ఒ క  రా జే ష-కు ం దే ళ్ళ ల కు ట ు ం బ ం  
రచన: మెండ స్ుషమా, తొమిమాదవ్ త్రగతి, పరిభుత్వ ఉననేత్ పాఠశాల, నరస్ననే పేట, శ్రికాకుళ్ళం జిల్ల. 

అనగనగా ఒక అందమెైన అడవి.  దానిలో 
దటటామెైన  చెటుల.   ఆ  అడవి  అనేక 
జంత్ువులకు,  పక్షులకు  ఆవాస్ం.  ఆ 
అడవిలోనే  ఒక కుందేలు  కుటుంబం  ఉండద్- 

అమమా, నాననే,  రెండ పిలలలు. 
ఒక  రోజున  పెదద  కుందేళ్ళుళి  రెండూ  పిలలలకు 
జాగరిత్తలు  చెపిపి  ఆహ్రం  వత్ుకుకింటూ 
వళ్ళియి.   చిటిటా  కుందేళ్ళుళి  రెండూ  పొదల 
చుటూటా  పరుగులెతిత  ఆడకొని,  అలసి  సొలసి 
నిదరపోయాయి. అవి లేచే స్రిక చీకటి పడంద్- 

కానీ పెదద కుందేళ్ళుళి ఇంకా రాలేదు! 

చిటిటా  కుందేళ్ళళికు  చాల్  భయం  వేసింద్. 

అమామానాననేలు వనకకి తిరిగ్ రావ్టం ఏనాడూ 
ఇంత్ ఆలస్యం కాలేదు మరి.  అందుకని అవి 
భయం  భయంగానే   త్లిలదండరిలను 
వత్ుకుత్ూ  అడవిలోక  వళ్ళియి.  అకకిడ 
వాటిక తెలిసిన  జింక ఒకటి కనబడంద్. దానినే 
చూడగానే  వాటిక  పారిణం  లేచి 
వ్చిచినటలయింద్.  అవి   రెండూ  జింక  దగగిరిక 
వళ్ళి   "అవావ,  మా  అమామా  నాననేలు ఎకకిడైనా 
కనిపించారా,  నీకు?  తెలలవారనగా   వళ్ళిరు-

ఇపపిటివ్రకూ  రాలేదు.  మాకు  చాల్  భయం 
వేస్ుతననేద్" అనానేయి.   

జింక  వాటికసి  జాలిగా  చూస్ూత 
"కనిపించారురా, ఇవాళ్ళల మధాయహనేం కొందరు 
వేటగాళ్ళుళి  నా  వంట  పడ్డారు.   నేను 
త్పిపించుకునానేను.  ఆ  స్మయంలో  మీ 
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అమామానాననేలు  కూడ్  కనిపించారు  నాకు.. 

వేటగాళ్ళల   చేతిలో  పడ్డారేమో  ఏమెైనా..ఆ 
స్మయంలో  అకకిడ  ఓ  రామచిలుక  కూడ్ 
కనిపించింద్-  మీరు  ఇదే  దారిలో  కొంచెం 
ముందుకెళ్త   ఆ  రామచిలుక  ఉండ  చెటుటా 
వ్స్ుతంద్.  దానినే  అడగండ,  వాళ్ళల  జాడ 
తెలుస్ుతంద్" అననేద్. 

చిటిటా  కుందేళ్ళుళి  రెండూ  రామ  చిలుకను 
వత్ుకుకింటూ ఇంకా  లోపలిక వళ్ళియి. అవి 
రామ  చిలుక  ఉండ  చెటుటాను  చేరుకునేస్రిక 
బ్గా  చీకటిపడంద్.   రామచిలుక  అననేద్- 

"అవునమామా,  నేను  చూస్ుతండగానే  మీ 
అమామానాననేలు  ఇదదరినీ  వేటగాళ్ళుళి 
పటుటాకునానేరు.  అయితే-ఏడవ్దుద-పూరితగా 
వినండ  నేను  చెపేపిద్-  వాళ్ళల  చేత్ులోలంచి   మీ 
నాననే  తెలివిగా  త్పిపించుకునానేడ.  నేను 
కలవ్గానే  నాతో  'వేటగాళ్ళలబ్రినుండ   నా 
భారయను  త్పిపించటంకోస్ం  వాళ్ళల  వనకనే 
వళ్తను-  ఆమెను  వంటబెటుటాకొని  రేపు 
ఉదయానేనే  వనకకి  వ్చేచిసాతను  ,  మా  పిలలలు 
వ్స్త   జాగరిత్తగాఉండమని  చెపుపి!'  అని  చెపిపి, 

ముందుకెళ్ళిడ  మీనాననే.  మీరు  ఈ 
పూటకు  ఇకకిడ  ఉండండ-  రేపు  ఉదయానేనే 
మనం  ముగుగిరం  వళ్ళి  వాళ్ళళిని 
కలుస్ుకోవ్చుచి" అననేద్ రామ చిలుక. 

చిటిటాకుందేళ్ళళికు  కొంచెం  పారిణం 
లేచివ్చిచినటలయింద్.  ఆ  స్రిక  బ్గా 
అలిసిపోయి  ఉనానేయమో,  వాటిక 
పడకోగానే  నిదరపట్టాసింద్.  ఇంకా  తెలలవారకనే 
రామచిలుక  వాటిని  నిదరలేపింద్.  మూడూ 
కలిసి  వాళ్ళల  అమామానాననేలినే  వత్ుకుకింటూ 
ముందుకు  వళ్ళియి.  కొంత్  దూరం 
వళ్ళిస్రిక   కుందేళ్ళళి  నాననే  ఒకకిడ  విచారంగా 
వనకకి  తిరిగ్  వ్స్ూత  కనబడ్డాడ  వాళ్ళళికు. 

"వ్చాచిరా,  మీ  అమమాను  వాళ్ళుళి  ఎవ్రో 
వాయపారిక  అమ్మాశారు.  నేను  ఆ  వాయపారిని 
వంబడంచే  వీలు  లేకపోయింద్.  ఇపుపిడ్మె 
ఎకకిడననేదో, ఏమో!" అనానేడ విచారంగా. 

కుందేలు పిలలలు రెండూ చిలుకతో  "నిననే రాతిరి 
మాకు  ఆశరియం  ఇచిచి  ఆదుకునానేవు. 

ఇపుపిడ  మరోసాయం  చెయియ,  మా  అమమా 
ఎకకిడననేదో  వతిక  పెటుటా,  దయచేసి"  అని 

33



కొత్తపలి కథలపుస్తకం -61

వేడకునానేయి.   "అయోయ,  ఆ  మాత్రం 
పరియత్నేం  చెయయలేనా?  మీరు  ఉండండ, 

పటనేం  ఇకకిడక  దగగిరేగా? నేను అకకిడ   వతిక 
వ్చిచి  చెబుతాను"  అని  ఎగురుకుంటూ 
పోయింద్ రామ చిలుక. 

అకకిడ,  కుందేలును  కొననే  వాయపారి  త్న 
కొడకు   రాజేషక  దానినే   బహుమతిగా 
ఇచాచిడ.  రాజేష   చిననేత్నంలోనే   వాళ్ళలమమా 
చనిపోయింద్.  అపపిటినుండ్  వాళ్ళళి  నానేనే 
రాజేషని  పేరిమగా  పెంచుత్ూ  వ్స్ుతనానేడ. 

రాజేషక  కూడ్  వాళ్ళల  నాననేంట్  చాల్  ఇషటాం. 

వాళ్ళళి  నాననే  కుందేలును  తెచిచి  ఇచాచిక, 

రాజేషక  ఒకకి  నిముషం  కూడ్  కుందేలును 
విడచిపెటిటా  ఉండబుద్ధ  కాలేదు.  ఎపుపిడూ  ఆ 
కుందేలుతోనే  ఆడకోవ్టం  మొదలు 
పెట్టాడ.   కుందేలుని  తెచిచి,  త్న  గద్లో 
నేలమీద  పడకోబెటిటా,  దానిక  పళ్ళల  ముకకిలు 
పెట్టాడ.  తినలేదు.  మళీళి  "ద్నిక  ఏం 
ఇషటాం?!"  అని  ఆలోచించి,  కొనినే 
కరివేపాకులు,  కొనినే  పోస్ల  గరిక  గడడా  తెచిచి 
దాని  న్టిక  అంద్ంచాడ.   అయినా 

తినలేదద్.  కుందేలు  చాల్  ద్గులుగా  ఉంద్. 

రాజేషక  అరథం  అయియంద్-  ఇద్  బ్ధ 
పడత్ుననేటులంద్  అని.  "ఈ  కుందేలు  త్న 
కుటుంబ్నినే  విడచిపెటిటా  వ్చిచింద్  కదా, 

అందుకని  విచారంగా  ఉననేటులంద్" 

అనుకునానేడ.  అపుపిడ  వాడక  వాళ్ళళి  నాననే 
చెపిపిన  కథ  ఒకటి  గురుతకొచిచింద్. 

'సొంత్వాళ్ళలని  విడచిపెడతే,  నిజంగానే  ఎంత్ 
బ్ధగా ఉంటుందో కదా' అనిపించింద్. 

"అవునా,  నీకు  మీ  ఇంట్లవాళ్ళుళి 
గురుతకొస్ుతనానేరా?"  అని  అడగాడ 
కుందేలును. 

కుందేలును  వత్ుకుకింటూ  వ్చిచిన 
రామచిలుక   ఆ  స్మయానిక  రాజేష  గద్ 
కటికీలో వాలి అంతా గమనిస్ూత ఉననేద్. రాజేష 
అల్  అడగాగినే  అద్  "అవును  అవును"  అననేద్ 
ముదుదగా. 

రాజేష  చటుకుకిన  త్లెతిత  రామచిలుకను 
చూసి  "వీళ్ళళి  ఇలెలకకిడో  తెలుసా,  నీకు?" 

అనానేడ.

 "తెలుస్ు తెలుస్ు" అననేద్ చిలుక.  
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"మరి  మమమాలినే  అకకిడక  త్స్ుకెళ్తవా?" 

అడగాడ రాజేష. 

"అవును అవును" అంద్ చిలుక. 

"నానానే,  ఈ  కుందేలు-  పాపం  బెంగ 
పడత్ుననేద్.  ద్నినే  త్స్ుకెళ్ళి  వాళ్ళల  ఇంట్ల 
వ్ద్లిపెడదాం నానానే" అరిచాడ రాజేష, వాళ్ళల 
నాననేక వినబడటుల. 
"స్రేలేరా,  ఎపుపిడ  వళ్దం?"  అడగాడ 
నాననే.  రాజేష   దయ,  జాలి  ఉననే  మంచి 
పిల్లడగా ఎదగటం ఆయనకీ ఇషటామ్ మరి! 

కుందేలు  స్ంతోషంగా  నవివ,  రాజేషక  దగగిరగా 
జరిగ్ంద్.  రామచిలుక  "ధనయవాదాలు" 
అంద్. 

రామ  చిలుక  దారి  చూపిస్ుతంట్   రాజేష,  వాళ్ళల 
నాననే  ఇదదరూ  కుందేలును  అడవిలోక 
త్స్ుకెళ్ళి  వ్ద్లిపెట్టారు.  వంటనే  అద్  చిటిటా 
కుందేళ్ళళి  దగగిరిక  పరుగెతితంద్.  చిటిటా  కుందేళ్ళుళి 
రెండూ  స్ంతోషంగా  దాని  చుటూటా  గెంతాయి 
కొద్ద  స్పు.  అకకిడ  నిలబడ  చూస్ుతననే  రాజేష, 

వాళ్ళల  నాననే  వాటిని  చూసి  ఎంతో 
ముచచిటపడ్డారు. 

పెదద  కుందేలు   గబుకుకిన  పోయి  రెండ 
జామపళ్ళుళి  వతిక  త్స్ుకొచిచి,  రామ  చిలుకకు 
ఇచిచింద్- "ఒకటినీకు-ఒకటి రాజేషకు " అని. 

ఆ   కుందేలిచిచిన  జామపండ  ఎంత్  రుచిగా 
ఉందో! 

35

దే వు డ నా నే డ్ ?!

అమర: హలోల ఉదయ! నాసితక స్ంఘానిక అధయక్షుడగా  ఎనినేకయాయవ్ట కదా, కంగారిట్సి!

ఉదయ: ఏదోలేరా, అంతా దేవుడ దయ!

ఎ వ్ రో  ఒ క ర ు !

త్ండరి:  నేను చిననేత్నంలో చిత్ుత కాగ్తాలు ఏరుకొని లక్షాధికారిని అయాయను తెలుసా?

కొడకు: మంచిపని చేశావు నానానే! లేదంట్ ఇపుపిడ ఆ పని నేను చేయాలిసి వ్చేచిద్.
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ఒ ం ట-కు ం దే ల ు  
 రచన: కె. జానక, ఉపాధాయయురాలు, జి.పరి.ప. సెకండరీ పాఠశాల, త్రాల పలిల, వ్రంగలుల జిల్ల 

అనగనగా  ఒక  ఎడ్రిలో   ఒక  ఒంట  ఉండద్. 

ఒక  రోజు  మధాయహనేం.  అద్  దపిపిక 
త్రుచికోవ్డ్నిక  ఒక  కొలనుకు  వళ్ళింద్.  అద్ 
తిరిగ్  వ్చేచిటపుపిడ  దాని  కాలిక  ఒక  పదునెైన 
ములుల  గుచుచికుంద్.  బ్ధతో  అద్  అరిచింద్. 

ములుల  త్స్ుకోవ్డ్నిక  పరియతినేంచింద్.  దాని 
వ్లల  కాలేదు.  అపుపిడ  అకకిడకు  ఒక  కుందేలు 
వ్చిచింద్. 

కుందేలు  ఒంట  బ్ధ  చూసి  జాలి  పడంద్. 

మెలలగా దాని దగగిరకు వళ్ళి ములుల త్సివేసింద్. 

ఒంట కుందేలుకు కృత్జఞత్లు తెలిపింద్. 
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కొనానేళ్ళుళి  గడచాయి.  కుందేలు  ఒక  బొరియ 
త్వువత్ూ  ఉంద్.  హఠాత్ుతగా  ఒక  నకకి 
అకకిడక  వ్చిచింద్.  కుందేలు  మీద  దాడ 
చేయడ్నిక  పరియతినేంచింద్.  నకకిను  చూసి 
కుందేలు భయంతో కకలు పెటిటాంద్. 

అపుపిడ ఆ దారి  వంట  ఒంట  వళ్ళుత్ూ  ఉంద్. 

కుందేలు  అరుపులు  విని  అద్  త్వరగా  దాని 
దగగిరకు  వ్చిచింద్.  కుందేలును  పైెక   ఎతిత 
మెలిలగా త్న వీపు మీద కూరోచి బెటుటాకుంద్. 
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ఒంటను చూసి హడలెతిత నకకి పారి పోయింద్. 

కుందేలు  ఒంటకు  కృత్జఞత్లు  చెపిపించి. 

ఆరోజు  నుండ  కుందేలు,  ఒంట  మంచి 
స్నేహిత్ులుగా కలిసి మెలిసి జీవించాయి. 

38

కూరిరమనస్ుకిలౌ పత్ులగొలిచి వ్సించిన మంచివారికన 
వారిగుణంబెపటిటా చెడవ్రతన వాటిలు; మాధురీ జలో        

ధారలు గౌత్మీ ముఖ్మహ్నదు లంబుధి గూడనంత్నే 
క్షారముజెందవే మొదలి కటటాడలనినేయు దపిపి భాస్కిరా?

భావ్ం:  తియయటి నీళ్ళళితో కూడన గొపపి గొపపి నదుల నీళ్ళళినీనేకూడ్  అవి  ఒకసారి స్ముదరంలో 
కలిసాక ఏమవుతాయి? ఉపుపి నీళ్ళుళి ఐపోతాయి కదా, అట్లగే దురామారుగిలైెన యజమానుల దగగిర 
పనిచేస్ మంచివాళ్ళళికు కూడ్ వాళ్ళళి గుణాలే అబుబాతాయి.  అందుకని జాగరిత్తగా ఉండ్లి. 

మనలోని మంచిగుణాలను కాపాడకోవాలి.

పదయం
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బొ మ మా కు  క థ  రా య ం డ!
నిరవహణ: కొత్తపలిల

ఈ   బొమమాను   చూడండ:

కుండలమామా,  కుండలు!  ఈ  కుండలినే  ఎవ్రు  పేరాచిరో,  ఇట్ల?  వీటినే    కొంచెంస్పు  చూస్ూత 
ఉండండ- మీ మనస్ులోల ఏదో కథ త్పపిక మెదలుత్ుంద్.  ఆ కథని మాకు రాసి పంపండ! బ్గుననే 
కథని  కొత్తపలిల  కథల  పుస్తకం-63 లో  పరిచురిదాదం!
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వ్ య క తత్ వ ం  
రచన: రాధ మండవ్, ఉపాధాయయిని, రిషీ వాయలీ స్ూకిలు, రిషీ వాయలీ, చిత్ూతరు జిల్ల. 

రాజుక  ఆరేళ్ళళి   వ్యస్ుననేపుపిడ  వాళ్ళళి  నాననే 
శ్రినివాస్క  అమెరికాలో  ఉదోయగం  దొరికంద్. 

దాంతో  వాళ్ళుళి  అమెరికాక వళ్ళిపోయారు.  

రాజు  పెరిగ్  పెదదవాడవుత్ునానేడ.  ఎపుపిడూ 
పుస్తకాలు  చదువుకుంటూ  ఇంట్లనే 
ఉండవాడ.  ఇంటి ఎదురుగా ఉననే పారుకిలో 
పిలలలు ఆడకోవ్ట్నినే కటికీలో నుండ చూస్ూత 
ఉండవాడ;  కానీ   వళ్ళి  వాళ్ళళితో 
ఆడకునేవాడ  కాదు.  వాళ్ళళి  అమమా  పదమా 

వాడని  ఆటలకు  త్స్ుకెళ్ళినా,  వాడ  అమమా 
దగగిరే  కూరుచిని ఆటలు  చూస్ూత ఉండవాడ. 

స్ూకిల్   పిలలలతో  కూడ్  పెదదగా  కలిస్వాడ 
కాదు.   అందువ్లల   'వాడక  పుస్తకాలు 
చదువుకోవ్డంలోనే  ఆనందం  ఉంద్లే-' 

అనుకునేద్ పదమా .  
రాజుక  పనెనేండ  స్ంవ్త్సిరాలు 
వ్యస్ుననేపుపిడ,  వాళ్ళళింతా   ఇండయాక 
తిరిగ్  వ్చేచిశారు.  రాజు   ఇకకిడ  స్ూకిలోల 
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చేరనెైతే  చేరాడగానీ,  ఇకకిడ  కూడ్   తోటి 
పిలలలతో  పెదదగా  కలిస్వాడ  కాదు.   అయితే 
ఇపుపిడ  వాళ్ళల   ఇంటిక  చాల్  మంద్ 
బంధువులు,  వాళ్ళళి  పిలలలు  వ్స్ూత  పోత్ూ 
ఉండవాళ్ళుళి.   దగగిరి  బంధువుల  పిలలలు 
సెలవ్లోల  ఒంటరిగా  వ్చిచి,  నాలుగెైదు  రోజులు 
ఉండ  వళ్ళూతండవాళ్ళుళి.  రాజుని  కూడ్  వాళ్ళళి 
ఇళ్ళళిక  పంపమని  అడగేవారు.  'రాజు 
ఎవ్రింట్లనూ  ఉండలేడ'  అని  అనుకుని, 

పదమా వాడని ఎవ్రింటికీ వళ్ళలనిచేచిద్ కాదు. 

శ్రినివాస్  ఎన్నేసారుల  రాజుని  ఒంటరిగా  త్న 
అననేయయ  ఇంటిక  పంపాలని  పరియతినేంచాడ. 

కాని  ఎపుపిడూ   'రాజు  మనస్తత్వం  త్నక 
తెలుస్ు'  అననేటులగా మాట్లడద్  పదమా.  వాడని 
ఎకకిడకీ పంపేద్ కాదు.  

చూస్ూతండగానే రాజు తొమిమాదవ్ త్రగతి  పూరిత 
చేశాడ.  అంత్వ్రకూ  వాడ   ఒంటరిగా 
ఎకకిడకీ   పరియాణం  చేయడం  కానీ,  ఎవ్రి 
ఇంట్లనూ  ఉండటం కాని జరగలేదు. ఆ వేస్వి 
సెలవ్లోల  శ్రినివాస్  వాళ్ళళి  అననే  కొడకు  చందు 
వ్చాచిడ, వాళ్ళింటిక.  

"పినీనే! ఎపుపిడూ నేనే మీ ఇంటిక వ్స్ుతనానేను. 
రాజుని  మా  ఇంటిక  పంపమని  ఎనినే  సారుల 
అడగ్నా  మీరు  పంపట్లదు.  ఎందుకు?  మ్ం 
రాజుని  స్రిగా  చూస్ుకోమని  మీకు 
అనుమానమా?"  అని  అడగాడ   వాడ 
పదమాని. 

"ఛ! అదేం కాదురా చందూ! మమమాలినే 
వ్ద్లిపెటిటా  ఒంటరిగా  ఎవ్రింటికెైనా  వళ్ళళిటం 
అంట్ రాజుక ఇషటాం  ఉండదు. వాడ ఇబబాంద్ 
పడతాడ.  అందుకనే,  నేను  వాడని  ఎకకిడకీ 
పొమమాని బలవ్ంత్ం చేయనిద్ " అంద్ పదమా. 
"అవునా రాజ! ఎందుకురా, నీకు ఇబబాంద్? 
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మన  కజిన  పెళ్ళి  ఈ  నెల  25 న  కదా! 

మనిదదరం  వారం  ముందే  వళ్ళదాం.  అకకిడ 
నీకు  ఎంతో  స్రదాగా  ఉంటుంద్.  నేను 
ఉంట్నుగా,  నీ  వంట!   వళ్ళదామా?" 

అనానేడ వాడ, పరికకినే ఉననే రాజుతో. 

"వళ్ళతావా రాజ?" అని అడగాడ శ్రినివాస్.  

'వళ్ళళిను'  అని  అంట్డని  ఎదురు  చూస్ుతననే 
పదమాక  ఆశచిరయం  వేస్టుల,  'వళ్ళతాను  నానానే!' 
అనేశాడ   రాజు.  ఆశచిరయంతో   కళ్ళళిపపిగ్ంచి 
చూస్ూత ఉండపోయింద్ పదమా. 
పెళ్ళిలో  అత్తలు,  మామయయలు,  పినునేలు, 

బ్బ్యిలు,  వాళ్ళళి  పిలలలు  అందరూ  రాజుని 
ఎంతో  ఆపాయయంగా  పలకరించారు.  వాడ 
కూడ్  ఆ   వారం  రోజులూ  అకకిడ   ఎంతో 
స్రదాగా  గడపాడ.  పెళ్ళి  స్మయానిక 
అకకిడక  చేరుకుననే  పదమాకూడ్   అకకిడ  రాజు 
అందరితో చనువుగా,  స్ంతోషంగా మెస్లడం 
చూసి  స్ంతోషపడంద్.   కొడకు   వైపుకు 
ఆనందంగా చూసింద్. 

"చూశావా!  నేను  చెపుతంట్  వినానేవు  కాదు. 

'వాడక  ఇషటాం  ఉండదు  '  అని  అనుకునానేవే 

గాని, 'పిలలలు  పెదదయయ  కొద్ద  మారతారు'  అని 
గరిహించలేకపోయావు  "  అనానేడ  శ్రినివాస్ 
పదమాతో. 

'మంచి వ్యకతతావలు ఏరపిడ్లంట్ స్వచఛగా 
నలుగురితో  కలిసి  మెలిసి  తిరగాలని   నాకూ 
తెలుస్ు.  అయితే,  తెలిసి  కూడ్ 
'ఏమవుత్ుందో'  అననే   భయంకొద్ద  వాడని 
నేను  ఎదగనివ్వలేదేమో!  ఇపపిటికెైనా 
తెలుస్ుకునానేను,  మంచిదెైంద్!'  అందరితో 
మాట్లడత్ూ కలివిడగా తిరుగుత్ుననే రాజుని 
చూస్ూత  స్ంతోషంగా అనుకుంద్  పదమా.    
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నీ వు  నే రి పి న  వి ద య య  ...
"నేను చేసిన  ఈ పనే  రేపు  నా కొడకు కూడ్ నాపటల చేసాతడ"  అంటూ   గాయతిరిగారు రాసి పంపిన  ఈ కథ, 

ముస్లివాళ్ళలపటల మనకు ఉండ్లిసిన బ్ధయత్ను గురుతచేస్ుతననేద్.. చదవ్ండ. 

కథనం: గాయతిరి దేవి, తెలుగు ఉపాధాయయిని, 'స్లట్ - ద - స్ూకిల్', అమీర పేట, హైదరాబ్ద్ 

కాకనాడ టౌన లో ఉంట్రు కమల్కర, అత్ని 
భారయ రమ, వాళ్ళల   ఆరేళ్ళళి  కొడకు అనిల్.  

కమల్కర   సొంత్  ఊరు  గేదెలలంక.  అకకిడ, 

పలెలలో  ఉండవాళ్ళుళి   వాళ్ళల  అమామా  నాననేలు. 

అయితే  వ్యస్ు  పెరుగుత్ుననేకొద్ద  వాళ్ళల 
ఆరోగయం  క్షీణిస్ూత  వ్చిచింద్.  పలెలలో   వదైయ 
సౌకరాయలు, అవీ స్రిగా లేవ్ని, త్లిలత్ండరిలను 

కూడ్  కాకనాడలోని  త్న  ఇంటిక 
వ్చేచియమనానేడ  కమల్కర. 

వేళ్ళకు  మందులు  వేస్ుకోవ్డం  వ్లల,  చినానేరి 
మనవ్డ కబురలతో  కాలక్షేపం అవ్వటంవ్లల పెదద 
వాళ్ళిదదరి ఆరోగయం బ్గా మెరుగయియంద్. 

ఆ  త్రావత్   కొద్ద  రోజులు  బ్గానే  గడచాయి. 
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అయితే   కరమ్ణా   రమకు   పరిశాంత్త్ 
త్గగిసాగ్ంద్.  కోడలిక  అత్తమామలు  అడడాగా 
అనిపించసాగారు.  పటనేంలో  గొపపిగా  బరతిక 
త్మ  తోటివాళ్ళళికు   ముత్క  మనుషుల్ల ఉననే 
అత్త  మామలను  పరిచయం  చేయటం 
ఇబబాంద్గా అనిపించ సాగ్ంద్. 

అందుకని  కమల్కర,  రమ  మాట్లడకొని 
ముస్లివాళ్ళిదదరినీ    ఊరు  చివ్రన  ఉననే 
వ్ృదాధశరిమంలో చేరిపించారు. 

అపపిటి  దాకా  త్మతో  ఉంటూ,  త్నకు  ఎన్నే 
కథలు,  కబురుల  చెపేపి  తాత్యయ-మామమా 
దగగిరగా  లేక  పోవ్డం  చినానేరి  అనిల్క  చాల్ 
బెంగగా  అనిపించింద్.  సెలవ్పుపిడ, 

సాయంత్రం  పూట  ఒకకిసారి  మటుకు  త్నని 
బ్మమా-తాత్యయల   దగగిరక  త్స్ుకుని 
వళ్ళుతనానేరిపుపిడ.  వాడ  చూసి  చూసి- 

"అమామా!  తాత్యయ  వాళ్ళుళి  ఇపుపిడ   మనతో 
ఎందుకు రారు?" అని అడగేశాడ త్లిలని.  

త్లిలక  ఏం  చెపాపిలో  తోచలేదు-  "పెదద  వారు 
కదా,  వాళ్ళళిక  అకకిడ  హ్యిగా,  స్ుఖ్ంగా 
ఉంటుంద్రా,  కనానే"  అని  స్మాధానం 

చెపిపింద్. 

చూస్ుతండగా  కొనినే నెలలు గడచాయి. 

ఒక  రోజు  పిల్లడని  త్స్ుకుని  భారాయ  భరతలు 
ఇదదరూ  స్ముదరపు  ఒడడాక  వళ్ళిరు.  అకకిడ 
త్మ చినానేరి కొడకు కటుటాకునే ఇస్క గూళ్ళళిని 
చూసి దంపత్ులు ఇదదరూ మురిసి పోసాగారు. 

చినానేరి కొడకు త్న ఇస్ుక గూళ్ళళిలోని 
ఒకొకికకి  గద్నీ  గరవంగా  చూపిస్ుతనానేడ- 

'ఇద్  నాద్,  ఇద్  వాళ్ళళిద్,  వీళ్ళళిద్'అని.  రమ 
వాడని  అడగ్ంద్  మురిపెంగా-  "ఏరా,  మరి 
మా  గద్  ఏద్రా?"  అని.  "అవునవును-  మా 
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గద్ ఏద్రా?" అడగాడ కమల్కర. 

"మరి  మీరు  ముస్లిగా  అవుతారు  కదా, 

అపుపిడ   తాత్  మామమాల్లగ  మీకు  కూడ్ 
వ్ృదాధశరిమమ్ బ్గుంటుంద్ కదా! మా ఇంట్ల 
మీకు  గద్  ఉండదు"  టకుకిన  స్మాధానం 
చెపాపిడ  అనిల్.   రమకు  ఈ  మాట  చెంప 
దెబబాల్ అనిపించింద్. కమల్క రారివుకు త్ను 
చేసిన త్పుపి ఏమిట్ తెలిసింద్. 

 మరుస్టి  రోజు  ఉదయానేనే  "తాత్యయకు, 

మామమాకు   అకకిడ  బ్గోలేదటరా,  కనానే. 
నువువ  లేక,  వాళ్ళళిక  అకకిడ  అస్సిలు 
తోచటలేలదుట.  అందుకని  మనం  మన 
తాత్యయని,  మామమాని  మన  ఇంటిక 
తెచుచికుందాం"  అంటూ   వాహనానినే 
బయటకు త్సాడ కమల్కర. 

45

ఎపపిటికెయయద్ పరిస్ుతత్
మపపిటి కా మాటల్డ యనుయల  మనముల్ 
నొపిపింపక  తా  నొవ్వక  
త్పిపించుకు తిరుగువాడ ధనుయడ   స్ుమత్  !

స్మయానిక త్గ్నటుల, ఎకుకివ్ త్కుకివ్ 
కాకుండ్   మాట్లడ, ఇత్రుల మనస్ుసికు 
నొపిపి  కలగకుండ్, త్నకు బ్ధ కలగకుండ్ 
త్పిపించుకు  తిరిగేవాడ ధనుయడ!

ఓడల బండలను  వ్చుచిను
ఓడలు నా బండలమీద నొపుపిగవ్చుచిన
ఓడలు బండలను వ్లనే 
వాడంబడ గలిమిలేమి వ్స్ుధను స్ుమత్  !

ఓడల మీద బళ్ళుళి వ్స్ుతంట్యి; ఒకోకిసారి 
బళ్ళళి మీద ఎకకి ఓడలూ వ్స్ుతంట్యి.  వీటి 
ల్ంటివే, మన కు వ్చేచి  స్ుఖ్ం- కషటాం.  

అవికూడ్  ఒకదానిమీద ఒకటి వ్స్ూత ఉంటై.

స్ుమత్!
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ఉ మ్ మా స్ త మ ం ట ల ు  
రచన: ఎస్. శంకర శివ్ రావు, ఉపాధాయయుడ, ఇందరజాలికుడ, రాషటారీ స్చివుడ-జనవిజాఞన వేద్క. 

అనంత్పురం  జిల్లలో  పరిపంచ  పరిసిద్ధ  గాంచిన 
"తిమమామమా  మరిరిమాను"కు  ఆమడ  దూరంలో 
ఉంద్- "పాలేగాళ్ళళి  కాలం"  నాటి  "కొకకింటి" 

స్ంసాథనపు   పురాత్న  కోట.  ఆ  కోటలో 
నిధులునానేయని  అందరూ  అనుకుంటూ 
ఉంట్రు.   నిధుల  కోస్ం  ఎవ్రెవ్రో 
ఎకకిడకకిడో   త్రవ్వకాలు  జరుపుత్ూనే 
ఉంట్రు ఈనాటికీ. 

అదే  ఊరిలో  ఉనానేడ   పెదకోమటి   శేషయయ. 
ఆయన, ఆయన భారయ  పరిమీల  వ్డ్డా వాయపారం 
చేస్ుతంట్రు. ఇదదరూ పేర్ంద్న ఆశపోత్ులు! 

త్మకు  ల్భం   ఉండదంట్  ఎవ్వరికీ   ఒకకి 
మెత్ుకు కూడ్ వేసి ఎరుగరు. 

మెడలో  రుదారికలు,  చేతిలో  కమండలం, 

కాష్య  వ్సాతరీలు  ధరించిన  సాధువు  ఒకడ 
జడలు  కటిటాన  త్లతో    సాగ్పోత్ునానేడ 
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కొకకింటి  పురవీధులోల.  'ఎవ్రినీ  బికం 
అడగడ.  త్నకు  తోచిన  ఇంటి  ముందు  ఆగ్ 
భికం  సీవకరిసాతడ.  ఆయన  భిక   సీవకరించిన 
వాళ్ళలకు  ఇక  పండగే  పండగ'  అని  పుకారు 
ఆయనకంట్  ముందుగా  అందరినీ 
చేరుకుంటుననేద్.  శేషయయ-పరిమీల దంపత్ుల 
నూ  చేరింద్   ఈ  విషయం.  'సాధువు  ఈ 
దారిన  ఎపుపిడ  వ్సాతడ్,  మా  ఇంటి   గడప 
ఎపుపిడ  తొకుకితాడ్' అని వేచి చూస్ుతనానేరు 
వాళ్ళిదదరూ.  ఆ శుభ ఘడయ రానే వ్చిచింద్- 

సాధువు   నేరుగా   వాళ్ళళి  ఇంటిక  వ్చాచిడ- 

'రండ సావమీ' ఆహ్వనించాడ శేషయయ. 
సాధువు  శేషయయ  ఇంటిని  పరీకగాచూసాడ. 

కొంత్  స్పటిక  -  'నా  వాకుకి  బరహమా  వాకుకి. 

నేను ఉమ్మాస్త గడడా భగుగిన మండ పోత్ుంద్. నా 
మాటకు  తిరుగు  లేదు.  నీకు  ధనయోగం 
ఉంద్! తాత్గారుల దాచిన ములెలలు నీ ఇంట్లనే 
మూలుగుత్ునానేయి.  వాటిని  త్సి  ఇసాతను. 

ధనవ్ంత్ుడవు   కముమారా,  పెదద  కోమట!' 

గంభీరంగా పలికాడ సాధువు. 

శేషయయ  దంపత్ులు  నిశేచిషుటాలయాయరు.  'నా 

మీదే  శంకగా  ఉంద్రా  మీకు?  చూడరా  నా 
మహిమ!' అంటూ గేదె ముందు  వేసి ఉంచిన 
ఎండ   గడడా  మీద  ఉమ్మాసి,  కొంత్  స్పు   ఏవేవో 
మంతారిలు చద్వాడ సావమి. 

అంతే- వ్రి గడడా భగుగిమని మండంద్! కణాలోల 
ఆ  మంటలు వాయపించటం మొదలు పెట్టాయి! 

భయంతో   గేదె   తాడ  తెంపుకుని 
పారిపోయింద్.  "చూసితివిగా,  ఇంకా 
శంకసాతవురా?!"  త్కణంగా  చూశాడ 
సాధువు. 

"కమించండ  సావమీ!"  అంటూ  కాళ్ళళి  మీద 
పడ్డారు దంపత్ులిదదరూ. 
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కమించినటుల  వాళ్ళళిను  లేవ్ద్సాడ  సాధువు. 

"పూజకు సిదధం చెయయరా! ధనం ఎకకిడందో 
చూపుతాను!"  అంటూ  అకకిడ   ఉననే   చెకకి 
కురీచి మీద కూరుచినానేడ. 

త్రావతి  అరగంటలో   నటిటాంట  ముగుగి 
వలసింద్-  నిమమాకాయలు,  పస్ుపు 
కుంకుమలతో  స్హ్.  త్న  బ్యగులో  నుండ 
"మాయా  దరిపిణి"  త్శాడ  సావమి.  నలలటి 
పదారథం   ఏదో  పూసిన  అదదంల్గా  ఉంద్  అద్. 

దానిలోక   చూస్ూత,  కొద్ద  స్పు   "ఓం!  భీం! 

హీరిం!  జైె  మహంకాళ్!  రక  రక!"  అని  అరిచి, 

"కనిపించింద్రా,  ధనం!  పెదద  రాగ్  బిందెలో 
దాచినారురా!"  అనానేడ  సాధువు 
స్ంతోషంగా. 

"ఎకకిడ  సావమీ?"  ఆత్ృత్గా  అడగాడ 
శేషయయ. 
"చూడరా, కోట గోడ త్ూరుపు ద్కుకిన వుననే 
చిననే  స్త్రంలోని  నంద్  విగరిహం  కరింద!  అద్ 
నీదేరా,  పెద  కోమటి!  దానినే  త్సి  నీకు 
ఇసాతనురా!  నీవు  ఇక  ఐశవరవ్ంత్ుడవిరా!" 

అనానేడ సాధువు నవువత్ూ. 

"అంతా  త్మరి  దయ.  ఎపుపిడ  త్సాతరు 
సావమీ?" అడగాడ శేషయయ, ఆత్రంగా. 

"వ్చేచి అమావాస్య నాడ త్దాదం. అంతా సిదధం 
చేస్ుకో!"  అంటూ  గబ  గబ  వళ్ళిపోయాడ 
సాధువు. 

శేషయయ  దంపత్ులు  ఎదురు  చూస్ుతననే 
అమావాస్య   రానే  వ్చిచింద్.   సావమి  కోస్ం 
ఎదురు చూపులు మొదలయాయయి. రాతిరి పద్ 
గంటలకు,  బలిష ఠంగా  ఉననే   శిషుయలు  ఇదదరిని 
వంటబెటుటాకొని   వ్చాచిడ  సాధువు.  సాధువు 
పాదాలకు  నమస్కిరించాడ  శేషయయ. 
"సావమీ-  మరి  వీళ్ళుళి?"  అనుమానంగా 
అడగాడ- శిషుయలను ఉదేదశించి. 

"వీళ్ళుళి  మన  వాళ్ళి.  నమమాకమెైన  శిషుయలు. 
ఇల్ంటి  కారాయలు  చేయడంలో  ద్టటాలు" 

పలికాడ సాధువు. "అంతా సిదధం చేశావుగా!" 

అని అడగుత్ూ. 

"సిదధమ్" అని త్లూపాడ శేషయయ. 
రాతిరి  పనెనేండ  గంటల  స్మయానిక   స్త్రం 
దగగిరుననే   నంద్  విగరిహం  దగగిరిక   చేరారు 

48



కొత్తపలి కథలపుస్తకం -61

అందరూ.  బుడడాద్పం  వలుగులో  త్వ్వకం 
మొదలైెంద్.  త్వువత్ుంట్  మనునే  మెత్తగా 
వ్స్ుతననేద్. "అదృషటాం పండంద్రా! స్ులువుగా 
త్రవ్వకం జరుగుత్ుననేద్!" అనానేడ సాధువు. 

"అంతా త్మరి దయ, నా భాగయం" అనానేడ 
శేషయయ స్ంతోషంగా. 

రెండ  అడగుల  లోత్ు  త్వివన  త్రువాత్ 
గునపం త్గ్లి 'ఠంగ' అననే శబదం వ్చిచింద్. 

సాధువు,  లేచి  నిలబడ.  అక్షింత్లు  త్స్ుకుని 
గోతిలో   చల్లడ.  టంకాయలు,  పూలు, 
స్మరిపించాడ  శేషయయ.  "నిధి  ఉననే  బిందె 
శబదంరా అద్! చిననేగా త్రవ్వకం  చేయండ.  ఇక 

చేతితో  మటిటా  త్యండరా"  ఆజాఞపించాడ 
సాధువు. 

శిషుయలు  చేత్ులతో   మటిటాని  తోడసాగారు. 

అంత్లో   మూసి  ఉననే   ఓ   రాగ్  బిందె  మూతి 
కనిపించింద్ గుంత్ అడగున ! 
"ఆగండ!  దానిని  ముందుగా  శేషయయ  చేతితో 
త్యాలి!" అనానేడ సాధువు. 

"అల్గే  సావమీ!"  అంటూ  త్పుపికునానేరు 
శిషుయలు. 

శేషయయ  గోతిలోక   ద్గ్,  బిందె  మీద  వుననే 
మటిటాని  చేతితో   పరికకికు   నెట్టాసి,  బిందెను  పైెక 
ఎత్తబోయాడ. 

"బరువు ఎకుకివ్ ఉననేద్. సాయం పటటాండరా" 

అనానేడ సాధువు. 

అందరూ  త్ల్  ఒక  చెయ  వేసి   బిందెను 
బయటిక త్సారు. 

"చాల్  ధనం  ఉంద్.  ద్నిని  ఇంటిక  త్స్ుకు 
పోదాం,  పదండ"  అంటూ   ఇంటిక 
త్స్ుకెళ్ళిరు. 

లోపలి  గద్లోక  వళ్ళి  ల్ంత్రు  ద్పంలో 
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చూశారు బిందెను. సీస్ంతో సీలు చేయబడన 
బిందె  అద్.  "దాని  నిండ్  ధనం  ఉననేద్. 

అందుక  బరువు  ఎకుకివ్గా  ఉంద్"  అనానేడ 
సాధువు. "ద్నిని పూజా  గద్లో  ఉంచి,  వారం 
రోజులు  "ధనలక్ష్మీ"  పూజ  చేయాలి.  ఏమెనైా 
తేడ్  వ్స్త  అంతా  బొగుగిలు,  రాళ్ళుళి 
అయిపోతాయి!  జాగరిత్త!"  హచచిరించాడ 
సాధువు.  "నాకు  పరితిఫలంగా  ఇపుపిడ  కొంత్ 
బంగారం  ఇవ్వండ.  వారం  రోజుల  త్రువాత్ 
నేను ఎకకిడ ఉంట్న్ ఏమో!" అని జోడస్ూత. 
"త్మరి  ఋణం ఉంచుకుంట్మా, సావమీ" 

అంటూ   భారయ  నగలు,  త్న  నగలు  తెచిచి 
ఇచాచిడ శేషయయ. 
"అంతేనా,  మణుగు  బంగారం   త్సి  ఇస్త- 
ఇదా, నాకు దకకిద్?!" అనానేడ సాధువు. 

"మొత్తం  30  స్వ్రాల  నగలు  ఇవి.  వీటిని 
సీవకరించండ  సావమీ,  త్రువాత్నెైనా,  త్మరి 
రుణం  ఉంచుకోం" అనానేడ శేషయయ. 
"స్రే"నంటూ   ఆ  నగలతో  వళ్ళిపోయాడ 
సాధువు. 

వారం  రోజులు  ఒక  యుగంల్  గడచింద్ 
శేషయయ దంపత్ులకు. వారం కాగానే  బిందెకు 
ఉననే  సీలును  తెరిచారు.  బిందెలో   బంగారు 
లేదు, వ్జారిలు లేవు- నిండ్  బొగుగిలు, ఇనుప 
కడ్డాలు ఉనానేయి! 

గుండలు  బ్దుకునానేరు  దంపత్ులు. 

"పూజలో  ఏదో  లోపం  జరిగ్  ఉంటుంద్. 

అందుక  అవి  అల్  అయిపోయాయి"  అననేద్ 
పరిమీలమమా. 

"కాదు, కాదు! ద్నిలో ఏదో మోస్ం ఉంద్. 

వాళ్ళుళి  నిజమెైన  సావముల్ల  లేరు.  మనకు 
మోస్ం  జరిగ్పోయింద్"  అంటూ   ఏడవ 
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సాగాడ  శేషయయ.  "నా  ముపెపిై  స్వ్రాల 
బంగారం  ఎత్ుతకెళ్ళిరు  మోస్గాళ్ళుళి"  అని 
ఏడపు లంకంచుకుంద్ పరిమీలమమా. 
 పకకివాళ్ళుళి  పరుగెత్ుతకొని  వ్చాచిరు. 

"పోలీస్ులకు ఫిరాయదు చేయండ" అనానేరు. 
S.I.  గారితో  జరిగ్న  స్ంగతి  అంతా  పూస్ 
గుచిచినటుల  చెపాపిడ  శేషయయ-  "సార!  నేను 
ఇపపిటికీ  నమమాలేక  పోత్ునానేను.  అత్ను 
ఉమ్మాస్త గడడా మండత్ుంద్ " అని. 

"అదా,  స్ంగతి.  అద్  ఒక  మాయజిక్.  నేనూ 
చేయగలను"  అనానేడ S.I.రాథోడ. 

"మాయజికాకి  ?!"  న్రు  వళ్ళలబెట్టాడ  శేషయయ. 
S.I.రాథోడ    ఆఫీస్ునుండ  ఓ  సీసాని 
తెపిపించాడ. సీసాలో  నీళ్ళళిలో మునిగ్ ఉననేద్, 

ఏదో పస్ుపు  పచచిని  పదారథం. చెపాపిడ- "ఈ 
సీసాలో  ఉననేద్  చూడండ-  ఇద్  భాస్వరం. 

ద్నిక  మండ  స్వభావ్ం  ఉంద్.  నీళ్ళలలో  ఉననేంత్ 
స్పు ఏమీ అవ్దు. నీళ్ళలలోంచి నుండ బయటిక 
త్సిన  త్రువాత్  ద్ని  మీద  ఉననే  తేమ  ఆరిన 
వంటనే మండ పోత్ుంద్" అనానేడ.  

కొంత్  భాస్వరం   త్సి  గడడా  మీద  వేసాడ.  అద్ 
వేశాక   కొంత్  స్పటిక  ఆ  గడడాకాసాత  భగుగిన 
అంటుకుంద్. 

"వాడ  న్టితోనే  ఉమిమా  వేసాడ  సార!" 

అనానేడ శేషయయ. 
"అదా నీ అనుమానం! ఇక చూడ!" అంటూ 
కొంత్ భాస్వరం త్స్ుకుని న్ట్ల  నాలుక కంద 
వేస్ుకునానేడ  S.I. "ద్నిని  మనకు  కావ్లసిన 
వాటి మీద ఉమ్మాయాలి. దానిలోని తేమ ఆరిన 
త్రువాత్ అద్ మండత్ుంద్!" 

"మరి  మనకు  పరిమాదం  కాదా?"  అడగాడ 
శేషయయ. 
"నిజానిక  భాస్వరం  విషపదారథమ్.  ద్నిని 
మింగకూడదు.  అయితే  ద్నినే  నాలుక  కరింద్ 
భాగంలో దాచుకొని, వీలైెనంత్ త్వరగా ఉమ్మాసి 
నీళ్ళుళి  పుకకిలిస్త  మనకు  ఏమీ  అవ్వదు" 

చెపాపిడ   S.I,  దానినే  మరోచోట  ఉమ్మాసి 
మంటలు స్ృష్టాస్ూత.  
"ఎంత్  మోస్ం  జరిగ్  పోయింద్"  అంటూ 
మళీళి  ఏడ్చిడ  శేషయయ.  "జీవిత్మంతా 
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కషటాపడ్డాను సార" అనానేడ. 

"వ్డ్డా  వాయపారంతో  పేదలను  పీడంచావు. 

అందుక  నీకు  త్గ్న  శాసిత  జరిగ్ంద్"  అనానేడ 
S.I.  "చూడ  శేషయాయ,  పురాత్న 
ఆలయాలను,  కోటలను,  విగరిహ్లను  పాడ 
చేయడం  పెదద  నేరం.  ద్నిక  నినునే   జైెలులో 
వేయాలి.  కాని  మొదటి  త్పుపిగా 

వ్ద్లేస్ుతనానేను.  నువువ  ఇక  వళ్ళుళి.  నేను  ఆ 
దొంగ  సాధువు  పని  చూస్ుకుంట్ను"  అని 
శేషయయను  తిటిటా పంపిస్ూత. 
"మూఢ నమమాకం, అతాయశ, పిసినారిత్నం నా 
కొంప  ముంచాయి.  ఇక  నుండ  నిజాయిత్గా 
బత్ుకుతాను.  ననునే   కమించండ"  అంటూ 
త్ల వ్ంచుకొని ఇంటిదారి పట్టాడ శేషయయ. 
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మ రో టి !

టచర: ఉభయచరజీవిక ఒక ఉదాహరణ చెపపిమామా, కావాయ?
కావ్య: కపపి
టచర: మరి ఇంకో ఉదాహరణ చెపుపి!

కావ్య: ఇంకో కపపి!

న్ ర ు  తె ర ు !

చింటూ:  అరేయ బంట! మాటచరక  దేవుడంట్ చాల్ ఇషటాంరా!

బంట: నీకెల్ తెలుస్ురా?

చింటూ: నేను ఏం చెపిపినా 'ఓ మెై గాడ!' అని ఆశచిరయపోత్ుంటుంద్రా, మరి!

చ క కి ని  పే ర ు !

లిలిల:  మా పిలిలక దాని పేరు పలకటం వ్చుచి, తెల్సి?!

పింకీ: వావ! నిజమా! ఏంటి దాని పేరు?

లిలిల: మాయవ మాయవ.

నవ్వండ!
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కో టి క  ప డ గ  
స్కరణ: శ్రి పురేందర, ఉపాధాయయులు, త్రాలపలిల జిల్ల పరిషత ఉననేత్ పాఠశాల, హనమాకొండ. 

డబుబాననేవాళ్ళళికు  గౌరవ్ం  దకకిటం  అనేద్  స్ంఘంలో  ఇపపిటి   అలవాట్  కాదు-  ఎపపిటి  నుండో 
వ్స్ుతననే  రివాజు  కూడ్ను.   ధనికులకు  స్ంఘంలో  గౌరవ్ం,  పలుకుబడ  ఏనాడూ  అధికంగానే 
ఉనానేయి.  దాంతో  పరితి  మనిషీ  డబుబాను  స్ంపాద్ంచేందుకు,  దానినే  నిలవ  చేస్ందుకు  తాపత్రయ 
పడత్ూ వ్స్ుతనానేడ- అల్ డబుబాకుననే విలువ్ను పెంచుత్ునానేడ కూడ్!  

ఈ రోజులోలనెైతే  డబుబాను వలలడ చేస్ుకునేందుకు అనేక మారాగిలునానేయి. అయితే పాత్ కాలంలో 
ఇల్ అనేక మారాగిలు ఉండవి కావు. ధనానినే నిలవ చేసి బ్గా ధనవ్ంత్ులైెనవాళ్ళుళి  'మా దగగిర ఇంత్ 
డబుబా ఉంద్ తెలుసా?' అని గరవంగా పరికటించుకోవ్ట్నిక  పూరవకాలంలో ఒక ఆచారం ఉండద్. 

ఆ  రోజులోల   బంగారు  నాణాలను  టంకాలు  అని  పిలిచేవాళ్ళుళి.   ఎవ్రెైనా  కోటి  టంకాల 
ధనవ్ంత్ులైెతే,  ఆ  స్ంగతిని  చాటి  చెపుపికునేందుకు  గాను  ఒక  శివ్లింగానిక  నాగాభరణం 
చేయించి, వేడకగా పూజించి, ఊళ్ళి వాళ్ళలందరినీ పిలిచి భోజనాలు పెట్టావాళ్ళుళి.  అట్ల ఎనినే కోటల 
టంకాలను స్ంపాద్స్త అనినే  శివ్లింగాలు- అనినే నాగాభరణాలు! దానినే బటిటా ఆ వ్యకత దగగిర ఎనినే కోటల 
ధనం  ఉందో  అందరికీ  తెలిస్ద్;  పరిజలోలను,  అధికారులోలను,  జమీందారీలోను,  రాజుల  దగగిరా  ఆ 
వ్యకతక అంత్ గౌరవ్ం లభించేద్. 

పడగ  ఎతిత  నిలుచిననే  నాగాభరణానినే  శివ్లింగానిక  అమరిచి  పూజించటం,  ఆ  శివ్లింగానినే  తాము 
స్ంపాద్ంచిన  కోటి  టంకాలపైెన   సాథపించటం-  ద్ంతో   'కోటిక  పడగ'  అనే  సామెత్  మొదలైెంద్. 

ఎవ్రెైనా  చాల్ ధనం స్ంపాద్స్త- "వాళ్ళళికమిరా, కోటిక పడగ ఎతాతరు" అనసాగారు. ఇపుపిడ ఆ 
నాగాభరణాలూ లేవు, శివ్లింగాలూ లేవు- సామెత్ మాత్రం అల్గే ఉండపోయింద్! 
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ద ు రా శ  పి లి ల 
త్మ పిలలలు పెదదయాయక త్మను మించిపోవాలి అనుకొనని త్లిలదండరిలెవ్రు? 'అయితే  అందులో  పరిమాదం  
ఉంద్-జాగరిత్త' అని  హచచిరిస్ుతననే ఈ కథని చదవ్ండ.. ఆలోచించండ! 

రచన: డ్ .నీరజ అమరవాద్, షేరివపోరుటా , లూసియానా . 

ఒక  ఊళ్ల  'అమిత్'  అనే  పిలిల  ఒకటి  ఉండద్  . 
పేరుకు త్గగిటుటా, దానిక  చాల్ ఆశలు ఉండవి  . 
అందరి  ఇండలలోనూ  దూరి,  అద్ 
దొంగత్నంగా  పాలు-పెరుగు  తాగేస్ద్. 

అపుపిడపుపిడూ త్నకు  కనిపించిన ఎలుకలను 
కూడ్ పటుటాకునేద్ . 
ఒక  సారి  'అమిత్'అట్ల  తిరుగుత్ూ, 

తిరుగుత్ూ  అనుకోకుండ్  ఊరు  దాటి 
అడవిలోక  వళ్ళింద్.  ఎపుపిడూ  అడవిని 
చూడలేదు  కదా,  అందుకని  దానిక  ఆ  అడవి 
చాల్ నచిచింద్  . అటూ  , ఇటూ పరిగెత్ుతత్ూ 
అడవి  అంతా   కలయ  తిరిగ్ంద్.  అంత్లో 
అకకిడ  ఒక  చెటుటా  కంద  పడకొని  ఉననే 
పులినొకదానినే చూసింద్ . 
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పులిని  చూసి   అమిత్   అనుకుంద్-  "ఇద్ 
నాల్నే  ఉంద్   కదా-  కాకపోతే  ఇంకొంచెం 
ల్వుగా,  పొడగాగి  ఉంద్.  అయినా  ఈ 
అడవిలో ఆహ్రం పుషకిలంగా దొరుకుతోంద్ ; 
కాబటిటా  ఇకకిడ  ఉంట్  నేనెైనా   అల్గే 
త్యారయయదానినే, దానిదేముంద్?!" అని. 

అడవిలో  తిరిగే  చిననే  చిననే  జంత్ువులు  పులిని 
చూసి  భయంతో  పకకిక  వళ్ళలడ్నినే 
గమనించింద్  అమిత్.  అదే  వాటిక  త్ను 
ఎదురుపడతే  మటుకు,  పటిటాంచుకోకుండ్ 
వళ్ళిపోయాయి . 
అపుపిడ  అమిత్   అనుకుంద్  "నాల్గే  ఉననే 
పులిక  అడవిలో  ఎంత్   గౌరవ్ం,మరాయద 
లభిస్ుతనానేయో చూడ! నాకు కాకపోతే పోనీ- 

కనీస్ం  నా   పిలలలకెైనా  అంత్టి  మరాయదలు 
జరగాలి" అని. 

అట్ల  అనుకుని  అద్  గబగబ్   ఇంటిక   వ్చిచి, 

త్న చిననే పిలిల కూనను త్స్ుకెళ్ళి, మెలలగా  పులి 
పిలలల దగగిర వ్ద్లి వ్చిచింద్ . 
 పిలిల కూనను కూడ్ త్న పిలేల అనుకుని, పాలు 
ఇచిచి  జాగరిత్తగా  చూస్ుకొంద్  పులి  .  ఆ   పిలిల 

కూన  కూడ్  మిగతా  పులి  పిలలలతో 
ఆడకుంటూ  ఆనందంగా ఉంద్ . 
అమిత్  రోజ  అడవిక  వ్చిచి  దూరం  నుండ 
గమనించేద్:  త్న  పిలల  ఇపుపిడ  పులిపిలలలతో 
స్మానంగా  పెరుగుత్ుననేద్.  'అద్  కూడ్ 
పెరిగ్  పెదదయాయక  పులి ల్గా ఉంటుంద్.  త్న 
ల్గా  భయపడత్ూ  బరతిక  అవ్స్రం  దానిక 
లేదు!' అని స్ంతోష్ంచేద్ . 

ఒక   రోజు    పులి     పిలలలనీనే      స్రదాగా 
ఆడకోవ్డ్నిక వళ్ళియి  . వాటితో బ్ట్  పిలిల 
పిలల  కూడ్వళ్ళింద్.   అమిత్  కూడ్   వ్చిచి 
దూరంగా  నకకి  కూర్చిని,   పులి  పిలలలతో 
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ఆడకుంటుననే   త్న  పిలలని  చూసి 
మురిసిపోత్ుననేద్.  అంత్లో  అకసామాత్ుతగా 
అకకిడక  కొనినే   సింహం  పిలలలు  వ్చాచియి  . 
వాటిని  చూడగానే    పిలిల  పిలలకు  చాల్   భయం 
వేసింద్.   పరుగెతిత  పారిపోబోయిందద్. 

అయితే  దానితో  పాటు  ఉననే  పులి  పిలలలు 
మటుకు  "ఏయ!  ఇవి  సింహం  పిలలలు!  మన 
బంధువులే  ,  భయమెందుకు  ?"  అని  దానినే 
వళ్ళలనీయలేదు . 
అంత్లోనే   సింహం  పిలలలోల  ఒకటి   పిలిలపిలలని 
గురుతపటిటా,  ఎగ్రి  వ్చిచి  దానిమీదకు  పంజా 
విసిరింద్  .  ఆ  ఒకకి  దెబబాక    పిలిలపిలల  కాసాత 
చనిపోయింద్.  'ఇదేంటి?'  అని 
నిరాఘాంత్పోయిన పులి పిలలలు కూడ్  ఆ వంటనే 

'త్మతో  ఉననేద్  పిలిల'  అని  తెలుస్ుకొని 
ఊరుకునానేయి.  ఎవ్రో  మోస్ం  చేసి  పిలిలని 
తెచిచి  త్మ  దగగిర  వ్ద్లి  వళ్ళిరని,  వాళ్ళళి 
దురాశకు  త్గ్న  పరితి  ఫలం  దొరికందని 
అనుకునానేయి . 
ఇదంతా  గమనిస్ుతననే   అమిత్కు  అంత్ులేని 
దు:ఖ్ం  కలిగ్ంద్.   'త్న  పిలలను  పిలిల  ల్గానే 
బరత్కనిచిచి  ఉంట్   ఆనందంగా  ఉండద్  కదా, 

త్న  దురాశకు  మూలయం  అద్  చెలిలంచాలిసి 
వ్చిచింద్,  అనవ్స్రంగా  చనిపోయిందే!'  అని 
బ్ధపడంద్  .  త్లిల  త్ండరిలు  త్మ  ఇష్టాలను, 

ఆశలను  బలవ్ంత్ంగా  పిలలలపైె  రుదదకూడదని 
ఆలస్యంగా గరిహించిందద్. 
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ఆ లి ం డ యా  రే డ యో !

కస్టామర: జపాన రేడయో అని చెపిపి ఇండయా రేడయో  అంటగడతావా, నాకు? నీ మీద కస్ు 
పెడతాను చూడ!

స్ల్సి మాయన:  లేదు సార! అద్ జపాన త్యారీదే. దానిమీద కంపెనీవారి లేబుల్  కూడ్ ఉంద్ 
చూడండ.

కస్టామర: ఏంటి చూస్ుకునేద్? అద్ అంత్ చకకిగా చెబుత్ుంట్ను- 'ద్స్ ఈజ్ ఆలిండయా 
రేడయో' అని!

నవువ!
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రా మ ు చే సి న త్ పు పి  
చితారిలు: అడవి రాముడ     కథ: రాధ మండవ్ 

రోడడా  మీద  త్ల్ంచుకుని  నడచి  పోత్ుననే 
రాముని చూసింద్  బుజిజా  కుకకి పిలల. 
"రామూ!  రామూ!  ఎకకిడక  వళ్ళుత్ునానేవు?" 

అంద్ వాడ వంట పడ.  

"నేను  అలిగ్  తోటక  వళ్ళుత్ునానే"  అనానేడ 
రాము. 
"అలిగావా? ఎందుకు? ఎవ్రేమనానేరు? అంద్ 
కుకకిపిలల.  

స్మాధానం  చెపపికుండ్  "ఊ!  ఊ!" 

అంటూ  పెదదగా  ఏడస్ూత  ముందుక 
నడచాడ వాడ.  

"అయోయ!  ఏడవొదుద  రామూ!  ఏడవొదుద" 
అంటూ  రాము  వనకాలే  నడవ్సాగ్ంద్  అద్ 
కూడ్ 'కుయ కుయ' మని మూలుగుత్ూ. 
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కొంత్  దూరం  వళ్ళిటపపిటిక  వీళ్ళళిక  కాక  ఎదురు  వ్చిచింద్.   రాము  ఏడవ్డం  చూసి 
కుకకిపిలలక దగగిరగా వాలి-  

" ఏమయింద్? ఎందుకు ఏడస్ుతనానేడ ?" అంద్. 

"రాము  అలిగ్  తోటక  వళ్ళుత్ునానేడ.  ఎందుకు  ఏడస్ుతనానేడో  చెపపిల్"  అంద్  కుకకి, 

గుస్గుస్గా. 

కాక ఏమీ మాట్లడకుండ్ ద్గులుగా చూస్ూత ఎగరసాగ్ంద్. 

ఇంకొంత్  దూరం  వళ్ళిపపిటిక  వీళ్ళళిక  పిలిల 
ఎదురు  వ్చిచింద్.   ఏడస్ుతననే  రాముని 
చూసి  "అయోయ!  రామూ!  ఎందుకు 
ఏడస్ుతనానేవు?”  అంద్  పెదదగా  కంగారు 
గొంత్ుతో.  రాము స్మాధానం చెపపిలేదు. 
అదస్లే వాగుడ పిలిల.  న్రు మూస్ుకుని 
ఉంటుందా?  కుకకిపిలల  వైపు  తిరిగ్ 
"నువ్వయినా  చెపుపి.  రాము  ఎందుకు 

ఏడస్ుతనానేడ? ఎకకిడకెళ్ళుత్ునానేడ?" అని అడగ్ంద్.  

" అలిగ్ తోటకెళ్ళుత్ునానేడ" అంద్ కుకకిపిలల చిననేగా. 

" ఎవ్రి మీద అలిగాడ?  ఎందుకు అలిగాడ? నువేవమెైనా అనానేవా? " అంద్  అరుస్ూత. 
అద్ విననే రాము ఇంకా పెదదగా ఏడవ్సాగాడ. 
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" ష! అబబాబబా! ఈ వాగుడ పిలిలక ఎపుపిడ ఏం మాట్లడ్లో తెలియదు. న్రు మూస్ుకో " 
అంద్  కాక. 

పిలిల  న్రు  మూస్ుకుని  రాము  ముందుక 
వ్చిచి నడవ్సాగ్ంద్. 

నలుగురూ  తోట  దగగిరక  వ్చాచిరు.   తోట 
బయట   మామిడ  చెటుటా  మీద  ఉననే  కోతి 
వీళ్ళళిను  చూసి  కరింద్క  దూకంద్.   రాము 
ఏడపు ఆపి దాని వైపు చూశాడ. 

"రాము  ఎందుకు  ఏడస్ుతనానేడ?" 

అంటూ  పిలిల  వైపు  చూసి, "ఈ  వాగుడ పిలిల 
ఏదో  అని  ఉంటుంద్-  అంతేనా?"  అంద్  కోతి  -  నడము  మీద  చెయియ  పెటుటాకుని  పిలిలని 
చూస్ూత.  ఆ మాటలు విననే రాము మళీళి ఏడపు లంకంచుకునానేడ. 

"మీ  ఇదదరూ  ఇకకిడ  త్నునేకుంటూ  కూరోచిండ"  అంటూ 
కుకకిపిలల  రాము  దగగిరక  పరిగెతితంద్.   కాక  కూడ్ 
విస్ుకుకింటూ రాము దగగిరక ఎగ్రింద్.  కోత్,  పిలీల న్ళ్ళుళి 
మూస్ుకుని వారి వంట తోటలోక నడచాయి. 

జామ చెటుటా మీద ఉననే రామచిలుక రాము ఏడవ్డం చూసి 
ఒక జామ పండని తెచిచి రాముక ఇచిచింద్.  రాము ఏడపు 

ఆపి చెటుటాకంద కూరుచిని జామపండ తినసాగాడ.  అనీనే రాము చుటూటా కూరుచినానేయి. 

59



కొత్తపలి కథలపుస్తకం -61

అంత్లో  "రామూ! రామూ!"   శ్త్ల పెదదగా కకస్ూత తోటలోక వ్చిచింద్. 

రామచిలుక  శ్త్లక  కూడ్  జామపండ  ఇస్ూత   "ఎందుకు,  రాము  ఏడస్ుతనానేడ?" 

అంద్. 

"మరే!  రాము  పకకింట్ల  ఆడకోవ్డ్నిక  వళ్ళి   వాళ్ళళిక  తెలియకుండ్  వాళ్ళళి  బంతి 
ఎత్ుతకొచాచిడ.  అందుకని  అమమా కొటిటాంద్" అంద్ శ్త్ల. 

"అమోమా! దొంగత్నం చేశావా?!" అంద్ వాగుడ పిలిల.  
"త్పుపి కదూ!?"  అంద్ కోతి. 

రాము ఈసారి ఇంకా పెదదగా వకకి వకకి ఏడవ్సాగాడ. 

"ష!  అల్  మాట్లడకూడదు.   మూడళ్ళళి  బ్బుకం  తెలుస్ుతంద్?!   తెలియక  చేసి 
ఉంట్డ-ఊరుకో!" అంద్ కుకకిపిలల. 
"ఇంకెపుపిడూ అల్ చేయడ! "  అంద్ కాక. 

"ఏడవొదుద రామూ.  ఇంకొకరి వ్స్ుతవులు వాళ్ళళిక తెలియకుండ్ త్స్ుకోకూడదని ఇపుపిడ 
తెలిసింద్గా.,  దా ఇంటిక పోదాం.  ఇంకెపుపిడూ అల్ చేయనని అమమాతో చెబుదువుగాని 
దా!”  అంద్ శ్త్ల, త్ముమాడ భుజానినే పటిటా లేపుత్ూ.  

రాము, శ్త్లతో కలిసి అనీనేఇంటిక వ్చాచియి. 

"ఇంకెపుపిడూ ఇంకొకరి వ్స్ుతవులు త్స్ుకోనమామా!"  అనానేడ రాము అమమా మీద్క ఎకకిసి 
ఏడస్ూత. 
అమమా రాముని ఎత్ుతకుని, వాడ కళ్ళుళి త్ుడచి ముదుద పెటుటాకుంద్. 
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చి లి పి  ప రిశ నే ల ు  -తి క కి  జ వా బ ు ల ు
నిరవహణ: శ్రి వి.వి.యస్.మూరిత, చొద్మెళ్ళళి. 

1.  12 నుంచి 2 త్స్స్త  ఎంత్ మిగులు త్ుంద్? 

జవాబు:  ఒకటి 
2.  నిదర లేవ్గానే మొదట చేస్ పని ఏద్? 

జవాబు:  కళ్ళుళి తెరవ్డం! 

3.  పరిపంచం లోని పరిజలంతా  ఎకుకివ్గా ఏబ్ష  మాట్లడతారు? 

జవాబు:  త్మమాత్ృబ్ష! 

4.  మగవాళ్ళళిందరూ  త్ల ద్ంచుకునేద్ ఎపుపిడ? 

జవాబు:  కవ్రం చేయించుకునేటపుపిడ! 

5.  పసిఫిక్ స్ముదరం మధయలో ఏముంటుంద్? 

జవాబు:  జలం! 

6. గందరగోళ్ళపు వాస్ుత సిదాధంతి ఏమంట్డ? 

జవాబు: ఇలులపీక  పంద్రెయయమంట్డ! 

7.  వారానికోసారి బంద్ జరిగ్తే ఏమవుత్ుంద్? 

జవాబు: పెట్రిలు మిగ్లిపోత్ుంద్; వాతావ్రణ కాలుషయం త్గుగిత్ుంద్! 
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స్ మీ క   
కొత్తపలిల కథల పుస్తకం-60 పెై ఒక స్మీక     స్మీకకులు: రాజా పిడూరి 

ఈ  సారి  కొత్తపలిలలో  అనినే  కథలూ  బ్గుండ  చద్వించాయి.    కొనినే  కథలు 
సాదాగానే   మొదలయినా  చివ్రోల  మాత్రం  మెరిసాయి.   'బురద'  కథలో  - 
దొంగత్నం  అంటకటటాడ్నిక  ముందు  తానే  దొంగగా  మారడం;   బురద 
చలలడ్నిక  ముందు  త్న  చేత్ులకు  బురద  అంటడం  -  ద్నేనే  మనస్ుక  అంటిన 
బురదగా  చెపపిడం  -  చాల్  బ్వుంద్.    అల్నే  'చిలుక  తెలివి'  తెలిసిన  కథే 
అనుకుంటూ చద్వినా ముగ్ంపు కొంచెం కొత్తగానే ఉంద్. 'తోటమాలి తెలివి' లో 

అస్లు  మొకకిని  కనిపెట్టా  ఉపాయం  అటుంచి  చివ్రోల  తోటమాలి  మొకకిక  నీళ్ళుళి  పోయడం  హృదయంగా 
ఉంద్.   ఈ  చివ్రి  వాకయం  వ్లల  కథకు  ఎంతో  నిండదనం  వ్చిచింద్.  కలగా  తేలిపోవ్డం  అనే  ముగ్ంపు 
పాత్దే అయినా మంచి విషయాలను  చకకిగా చెపిపిన కథలు  - 'మారిన వేటగాడ', 'పగటి కలలు'.  

జంత్ువుల పటల పేరిమను చూపించడం ఎంత్ ముఖ్యమో  'కుందేలును కాపాడన రాజేష' (బొమమాక వారిసిన) 

కథ తెలిపింద్.  అరథం చేస్ుకోగలిగ్తే పావురాలు కూడ్ మత్ సామరసాయనినే బోధించగలవ్ని  వివ్రించింద్ 
'పావురం చెపిపిన పాఠం' కథ.   కథలో చివ్రోల చెపిపిన నీతితో పాటు పరికృతిలో ఉననే ఆహ్రపు చకరంలో మనిష్ 
సాథనానినే చెపపికనే పరోకం గా చెపిపినటులంద్ 'పొంచి ఉననే పరిమాదం' కథ. 

చిటిటా పొటిటా బొమమాల  కథ  'రాజు బడక వళ్ళిడ'  బ్గుంద్.  పరితినెల్ ఇల్ంటి చిటిటా బొమమాల  కథలు కనీస్ం 
ఒకటైనా ఉంట్ బ్వుంటుంద్. (ఈ స్ంచికలో రెండనానేయి!)  మనస్ునీ శరీరానీనే అదుపులో ఉంచడం 
యొకకి  పారిముఖాయనినే  'అనువైన  విదయ'  కథ  చెపేత,  సెైనసి  స్హ్యంతో  కొందరు  మూఢనమమాకాలను  ఎల్ 
పోరిద్ చేసాతరో  చకకిగా  వివ్రించింద్  'రకతం తారిగే  దేవ్త్'  కథ.  సౌందరయం అశాశవత్ం అని  ఎన్నేసారుల ఎన్నే 

62



కొత్తపలి కథలపుస్తకం -61

కథలలో  చద్విన  విషయానినే  నూత్నంగా  చెపిపింద్  'రాజ  కుమారుని  సౌందరయం'  కథ. 'నీతి  చంద్రిక'లో 
కథనం స్రళ్ళంగా, స్ూటిగా, హత్ుతకునేల్ ఉంద్. అల్గే  'విధి వారిత్' లోని   కథనం   కూడ్. 

ఈ స్ంచిక లోపలి బొమమాలు అనీనే బ్నే ఉనానేయి. ముఖ్యంగా  'నీతి చంద్రిక'లో ముస్లి కాక   గుడలగూబక 
త్న కథని వినిపిస్ూత - మిగతా కాకులనీనే త్నని బ్ధ పెటిటాన విషయానినే స్ూచిస్ూత వేసిన బొమమాలో నేపధయంగా  
పెదద  కాకని  వయయడం  చాల్   మంచి  ఆలోచన.  కానీ  'మారిన  వేటగాడ'  లో  సీత్మమానూ,  'తోటమాలి 
తెలివి'లో  కళ్కారుణ్ ణు  ఇంకొంచెం   శరిదధగా  వేస్త  బ్గుండదనిపించింద్.   ముఖ్చిత్రం  కొంచెం  నిరాశ 
పరచిందనే  చెపాపిలి.  బహుశా  పరితినెల్  ముఖ్చిత్రంలో  ఎంతో  ఆశించి   ఆత్ురిత్గా  ఎదురు  చూడడం  
వ్లలనేమో !  

చిటిటా గేయం  - ఉగాద్,  చిటిటా బొమామా  అలరించాయి. నవ్వస్ులు  (జోక్సి) దాదాపు అనీనే కొత్తగానే ఉండ 
బ్గా   నవివంచాయి.  చిలిపి  పరిశనేలు  త్మాష్గా  ఉంట్,   యువ్  కెరట్లు  స్ూఫూరిత  దాయకంగా  ఉంద్. 

'చిననే  చిననే  పిలలలం'  గేయంలో  వేసిన  ఛాయా  చితారిలు  స్ుఫూటంగా,  హృదయంగా  ఉనానేయి.  ఇంత్  మంచి 
కాగ్త్ం మీద  ఇంత్ చకకిటి పరిమాణాలతో ముద్రిస్ుతననే 'ముద్రిక' వారికీ, కొత్త పలిల  జటుటాకీ  అభినందనలు. 

ఇవి గమనించారా, పెదదలూ-కొంచెంకొంచెంగా  పెదదవుత్ూ తెలుగు బ్గా చదువుకుంటుననే పిలలలూ? :

స్ంపాదకీయం లో వ్యవ్స్థ అనే  మాటని  'యవ్త్సి'  అంటునానేడ రంగయయ తాత్.  'త్'  క   'స్'  వ్త్ుతని 
తిరగవేసినటుటాగా  పలకడం  కొనినే  పారింతాలోల  వినవ్చుచి  -  చురుకెైన  చెవితో  ఆలకస్త.   'వ్సాత'  అనే  మాట 
'వ్తాసి'  ల్గా వినిపిస్ుతందేమో గమనించండ ఎకకిడైనా ! 

ఈ స్ంచికలోని కథలోల  'పారివీణయత్', 'పారిధానయత్'  అనే మాటలు గమనించారా?  వీటి బదులు 'పారివీణయం', 

'పారిధానయం'  అనే మాటలు వాడనా ఆవాకాయలు చకకిగా అరథమౌతాయి  (పరియతినేంచి చూడండ).   ఇట్ల 
అనవ్స్రంగా 'త్' లు ఎందుకు కొనినే మాటల చివ్ర  'త్'గులు కునానేయో ఎపుపిడైనా ఆలోచించారా ? 
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ఈ  నె ల లో  ఏ ప ని -ఎ వ్ రి ద్?

ఆరిథక వ్యవ్హ్రాలు, నిరవహణ : స్ుబబారాజు
స్ంపాదకత్వం: నారాయణ
వబెసైిటు, సాంకతికత్: ఆనంద్, లక్ష్మి
ముదరణ: 'ముద్రిక' కృపాకరరావు
ముఖ్చిత్రం  : వీరాంజనేయులు
చితారిలు: అడవి, పరిసాద్, చందరకాంత, 

లక్ష్మీవంకట్, రామకృషణు, మహేష.

జోకులు: ద్వజేందర- యనమదల, గుంటూరు
కథలు, పాటలు: చాల్మంద్ పిలలలు

మ ు ద్ రిత్  ప రిత్ ు ల  వ ల :         పరితి ఒకకింటిక: 25 రూ.

12 పుస్తకాలకైె చందా: ర ూ . 300/- 

“కొత్తపలిల ట రస్ుటా  పేరిట యంవో” /డడని ఈ చిరునామాకు 
పంపండ:  కొత్తపలిల ట రస్ుటా, యంఆరవో ఆఫీస్ు దగగిర, 

చెనేనేకొత్తపలిల, అనంత్పురం జిల్ల- 515101, ఆంధరపరిదేశ.

బ్యంకు అకౌకింటు వివ్రాలు:

“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 (savings), 
Canara Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనుల:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మెయిలు: team@kottapalli.in

పిలలలోల స్ృజనాత్మాకత్ స్హజం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమమాలు దానిక ఊతానినేసాతయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటాంగా చదవ్టం, తేలికగా రాయటం వ్స్త అటుపెైన అనినే శాసాతరీలూ స్ులభంగా వ్ంటపటుటాతాయి-నిజం! 

అందుకని మీ పిలలలోల ఉననే కాలపినిక శకతక పదును పెటటాండ.  వాళ్ళలను కథలు రాస్ందుకు, పాటలు పాడందుకు, 

బొమమాలు వేస్ందుకు పోరిత్సిహించండ.  వాళ్ళళి రచనలినే మాకు పంపండ.  కావాలనిపిస్త మీరే ఇల్ంటి 
పతిరికనొకదానినే మొదలు పెటటాండ- ఎల్గెనైా స్రే- పిలలలు పెదదవాళ్ళలయయలోగా వాళ్ళుళి చాల్ చాల్ తెలుగు కథలినే 
చద్వేల్, రాస్ల్ చేయండ.   మీ పిలలలకు ఈ పతిరికలోని కథలు నచుచితాయనే మా నమమాకం- వీటిని 
వీలైెనంత్ మంద్తో పంచుకోండ.  మీరు రాసిన పిలలల కథలు ఏమెైనా ఉంట్ పనిగటుటాకునెైనా స్రే, మాకు 
పంపండ.  వీలు చేస్ుకొని పరిచురిసాతం.

ప రితే య క  క ృ త్ జ ఞత్ ల ు :  పరిజఞ-అదదంకవా రిక,  పరిభుత్వ  పారిథమిక-పారిథమికోననేత్ పాఠశాలలు- త్రాలపలిల  వారిక, మాయజిక్ కథల రావు 
గారిక,  రాధా రాజశేఖ్ర గారలక, , చిలిపి పరిశనేలమూ రితగారి క, కంపూయటరలలో లైెనకుసి వ్యవ్స్థను  చకకిగా అంద్స్ుతననే ఉబుంటు వారిక,  

జింప్, అడ్సిట త్ద్త్ర ఓపెన సోరుసి సాఫుటావేరు నిరామాత్లకు, ఇంకా పేరుల రాయని అనేకమంద్క.



మ ం చి  పు స్ తక ం  :  

మ ల్ లిపూ ద ం డ
(తె ల్ ు గ్ ు  క వి త్  క థ)

-బొ మ మా క ం టి   శ్ రన్ వా సా చా ర ు య ల్ ు.

"అబ్బ  శ్రనాధుడు  ఎంత్  గొపపవాడ!"

"అబ్బ  పోత్న కవిత్వేం  ఎంత్ తీపో!"

"అష్ట దగ్గజాల్ు  చాల్  గొపపకవుల్ు!
"కందుకూర్  వీరేశల్ంగ్ం  చాల్  గొపప రచనల్ు  చేశాడు!"

"శ్రశ్ర  కవిత్ల్ు  ఆధున్క  కవిత్వేన్కి  కొక  ఒరవడన్చాచయి!"

ఇల్ంటి   మెచుచకోల్ు  మాటల్ు  ఎన్నె  చెబ్ుత్ం, మన  పిల్లిల్కు. కానీ    శ్రనాధుడ  పద్యన్నె  గానీ,  పోత్న  కథన్ గాన్, 

భువన  విజయ   గాధన్  గాన్,  వీరేశల్ంగ్ం   రచనాశైల్న్   గానీ,  ఆధున్క   పదకవిత్ను   గానీ   ఎన్నెంటిన్  "ఔరా!" 

అన్పించేల్గా  పిల్లిల్కు  అందస్ుతనానెం?!

కవిత్వేపు   చర్త్రను   బ్ండగా,  మొండగా  - 'అబ్బ  !  ఇక   చాల్ు   బాబ్ూ!'  అన్పించేల్   కాక, 'ఓహ!  ఇద్,  నేను 
చదువుత్ుననె   పదయం  వెనకాల్  ఉననెద! ఇద్, నా  వారస్త్వే స్ంపద !?' అన్  ఆశచరాయన్నె  రేకెత్తంచి  ఇష్టం  పెంచేల్  చెప్ప 
పుస్తకాలోలి   మొదట  న్ల్ుస్ుతంద  ఈ  పుస్తకం.

నననెయ,  పోత్న,  వేమన,  విశవేనాధుల్నుండ    శ్రశ్ర   వరకూ- ఒకొకొకకొర్నీ   కథల్గా,  మనల్ంటి  మనుష్ుల్   ల్గా, 

మర్వరో  దవయ కవిత్ మూరుతల్ల్గా  కళ్లి ముందు  కదల్డేటుట  చేస్ుతందద!

పదహేను - పదహారేళ్లి  పిల్లిల్ు  ఇష్టంగాను, స్ుల్భంగాను  చదవగ్ల్గ  యీ  పుస్తకం, చాల్  బాగ్ుంద!

మ ల్ లి పూ ద ం డ
(తెల్ుగ్ు  కవిత్ కథ)

ఆం.పర. బాల్ల్ అకాడమి (1999)

ప్జీల్ు: 144

వెల్: రూ. 12



అ య్ యో  ! తె ల ు గ ు  రా ద, ఎ లా గ?!

"కథలమ్మా కథలు! కథలమ్మా కథలు! రకరకాల కథలు! తెలుగుపిలలల కథలు!" 
"ఏం కథలు బాబూ? మ్ పిలలలకు తెలుగు చదవటం రాదు.  ఇంగ్లషు కథలు ఏమన్నా ఉన్నాయ, నీ దగగర?" 

"ఇంగ్లషువైతే వేరేవాళ్ళ దగగర దొరుకుతాయండ.  న్ దగగర ఉన్నా సరుకంతా తెలుగువాళ్ల కోసమ.  ఏం, మీ 
పిలలలు తెలుగువాళ్ుళ కారాండ? పాపం, వాళ్ళకి కొంచెం తెలుగు నేర్పించకపోయరూ?" 

"ఏమో న్యన్! మ్ వాళ్లకైతే ఇంగ్లషు అంటేనే ఇషటం.  ఆ ఇంగ్లషు నేరుచుకునేసర్కే వాళ్ల తల పారాణం 
తోకకొచ్చుంద.  ఇంక తెలుగు ఎకకడ నేరుచుకుంటారు?" 

"అవున్లండ, పాపం.  కానీ న్ దగగర ఉన్నావి తెలుగు కథలేన్ండ.  మీకు పనికిరావు." 

"ఏద, ఓసార్ చూడనియ్యో- పుసతకం బానే ఉన్నాటుటందయయో, కాయ్తం, రంగులు అదనీ- దనినా పాపం 
ఇంగ్లషులో అచెచుయయోకపోయరూ?  మీకూ కొంచెం అమమాకాలుండేవి గద! ఇపుపిడు పిలలలంతా ఇంగ్లషు బళ్లలో 
చదవీ చదవీ, తెలుగుని పూర్తగా మరచే పోతున్నారుగా?" 

"అవున్ండ, అందుకనే వీటిని తెలుగులో మ్తరమ అచేచుసుతన్నాం.  మీ పిలలలకి ఈ కథలు కావాలంటే వాళ్ుళ 
తెలుగు నేరుచుకోవాల్సింద, తపపిదు.  లేకపోతే ఇంకో మ్రగం ఉంద- మీరు వాళ్లకి చదవి పెటటచుచు-" 

"అవునేల, అటాలగైన్ వాళ్లకి మెలలగా తెలుగు చదవటం వసుతందమో, చూసాతన్ు. కథలు చదవటం కోసమన్నా 
వాళ్ుళ తెలుగు నేరుచుకుంటారేమో" 

"తపపికుండా నేరుచుకుంటారు చూడండ.  అదమంత బరహ్మావిదయో? తలచుకుంటే వాళ్ుళ ఒకకరోజులో 
నేరుచుకోగలరు. కథలోల మ్య మీకు తెలీనిద? మీరు చ్న్నాపుపిడు ఎనినా కథల పుసతకాలు చదవలేదు?" 

"అవున్ు న్యన్! ఇపుపిడు తెలుగు పుసతకాలే కరువైపోతున్నాయ్" 

"ఏమీ లేదండ! ఆదర్ంచేవాళ్ుల ఉంటే భాష చటుకుకన్ పుంజుకుంటుంద.  ఏం చేసిన్ తెలుగులో అరథమెైన్ంత 
బాగా పరాయ్ భాషలో ఎంతమందకి అరథమౌతుంద, చెపపిండ? ఏదో ఒక మ్య చెయయోల్సిందన్ండ.  మీ 
పిలలలకి 'తెలుగు రాదు' అని ఊరుకోకండ.  ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళ భాషని వాళ్ళకి ఇవావాల్- లేకపోతే కుదరదు." 
"అంతేన్ంటావా?" 

"అంతేన్ండ- వేరే మ్రగం లేదు. మ్తృభాష తరావాతే, వేరే ఏదైన్." 
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